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Hoe tien jaar financiële crises de wereld veranderde In het najaar van 2018 is het tien jaar geleden dat de wereld werd geschokt door de
ineenstorting van de Amerikaanse banken. Maar waar velen de financiële crisis als een Amerikaans georiënteerde ontwikkeling zien, is het
tegendeel waar: het was een volledig samenhangend, trans-Atlantisch fenomeen. In Gecrasht toont Adam Tooze de toppen van zijn
historische kunnen. Hij geeft een originele en volledige schets van de geschiedenis van de bankencrisis en werkt vanuit een breed en
gedetailleerd perspectief waarin hij verschillende keerpunten in de recente internationale geschiedenis betrekt. Wat is het verband tussen de
Irakoorlog die in 2003 begon, de economische crisis van 2008 en de politieke situatie van de VS in 2018? Om de bankencrisis beter te
begrijpen, plaatst Tooze deze in een bredere (geo)politieke context, onderzoekt haar invloed op Europa en Azië en toont aan dat het Westen
zijn talent voor ‘grote strategie’ heeft verloren; in financiële politiek, diplomatie, veiligheid en binnenlandse politiek. Een indrukwekkend en
overtuigend verhaal waarin Tooze de opeenvolgende gebeurtenissen sinds 2008 in een geheel ander daglicht plaatst.
Analyse van de rol van geld in de economie, in relatie tot het monetaire systeem en de rol van goud, banken en het overheidsbeleid.
Through use of practical examples and a plainspoken narrative style that minimizes the use of math, this book demystifies data concepts,
sources, and methods for public service professionals interested in understanding economic and social issues at the regional level.
Understanding the Ground Rules for the Global Economy In this revised and updated edition of A Concise Guide to Macroeconomics, David
A. Moss draws on his years of teaching at Harvard Business School to explain important macro concepts using clear and engaging language.
This guidebook covers the essentials of macroeconomics and examines, in a simple and intuitive way, the core ideas of output, money, and
expectations. Early chapters leave you with an understanding of everything from fiscal policy and central banking to business cycles and
international trade. Later chapters provide a brief monetary history of the United States as well as the basics of macroeconomic accounting.
You’ll learn why countries trade, why exchange rates move, and what makes an economy grow. Moss’s detailed examples will arm you with
a clear picture of how the economy works and how key variables impact business and will equip you to anticipate and respond to major
macroeconomic events, such as a sudden depreciation of the real exchange rate or a steep hike in the federal funds rate. Read this book
from start to finish for a complete overview of macroeconomics, or use it as a reference when you’re confronted with specific challenges, like
the need to make sense of monetary policy or to read a balance of payments statement. Either way, you’ll come away with a broad
understanding of the subject and its key pieces, and you’ll be empowered to make smarter business decisions.
Het antwoord op de fundamentele vraag naar het waarom van de grote verschillen tussen arm en rijk in de wereld. In deze internationale
bestseller geeft David Landes op heldere wijze antwoord op de fundamentele vraag naar het waarom van de grote verschillen tussen arm en
rijk in de wereld. David Landes beschrijft hoe Europa ?s mars naar welvaart en ontwikkeling is begonnen. Hij laat zien dat China en de
islamitische wereld ooit voorlagen, maar dat de beslissende doorbraak naar welvaart uitbleef. `Het is zijn aanpak die Arm en Rijk tot een
waardevol, zelfs onmisbaar boek maakt. - NRC Handelsblad David S. Landes is emeritus hoogleraar geschiedenis en economie aan Harvard
University.
A Concise Guide to MacroeconomicsWhat Managers, Executives, and Students Need to KnowHarvard Business Press
This volume problematizes different facets of management education in India---pedagogy, curricula, and disciplinary and institutional
practices---from the perspective of the Global South. The essays in this volume bring out the institutional challenges of crafting a relevant
academic programme that converses with both national specificities and global realities. Coming from diverse academic specializations, the
contributors traverse the interface of their respective disciplines with management education. In doing so, they engage with the ongoing
global debate on management education. This volume fills a noticeable gap of serious, scholarly reflection on the state of management
education. While there have been sporadic reflections and occasional critiques, a critical stocktaking of the institutional and disciplinary
aspects of management education has been long wanting. This volume is of interest to scholars and practitioners of management education
across the globe, and is likely to generate debate on its contemporary relevance and future trajectory.

‘In het zuiden staat een fort waar enkele jaren geleden een moord werd gepleegd. De hoofdrolspelers in deze tragedie waren:
twee officieren, een soldaat, twee vrouwen, een Filipino en een paard.’ Is dat niet een enorme spoiler aan het begin van deze
roman? Bij McCullers is het juist een uitnodiging om verder te lezen... Een eenzame soldaat raakt geobsedeerd door de vrouw van
kapitein Penderton. Ze heeft een affaire met majoor Langdon, die met zijn depressieve vrouw vlak bij hen woont. Penderton
realiseert zich intussen dat hij gevoelens koestert voor de soldaat, maar weet niet dat die ’s nachts zijn vrouw bespiedt. Dit
beklemmende en ontroerende verhaal werd bij verschijnen in 1941 bestempeld als immoreel en obsceen, vanwege de
toespelingen op homoseksualiteit en seksuele passie, overspel en voyeurisme.
Kritische analyse van vrijemarktdenken Er zijn misschien wat nadelen aan verbonden, maar er is eigenlijk geen alternatief voor de
vrijemarkteconomie. We worden er toch ook allemaal beter van? Fout. Ha-Joon Chang, een van de meest gerespecteerde
economen ter wereld, maakt in dit boek korte metten met de grootste mythes over de economie in het algemeen en het
vrijemarktdenken in het bijzonder. Niet iedereen wordt rijker van marktwerking, duurbetaalde managers leveren niet per se betere
prestaties en we leven niet in een postindustriële economie. Chang weet elk idee dat wij over economie hebben op zn kop te
zetten. 23 dingen die ze je niet vertellen over het kapitalisme, boordevol informatie over geld, gelijkheid, vrijheid en hebzucht, laat
zien dat de vrije markt veel verliezers kent en vaak leidt tot een inefficiënte manier van economie bedrijven. In dit prikkelende boek
legt de auteur, die in de traditie staat van John Kenneth Galbraith and Joseph Stiglitz, uit hoe de economie echt werkt en waarom
verstandig overheidsbeleid meestal tot betere resultaten leidt dan pure marktwerking.
Prestaties van mensen hebben steeds meer invloed op de bedrijfsstrategie. Die prestaties moeten dan wel gemeten kunnen
worden. Op basis van de succesvolle Balanced Scorecard hebben de auteurs van dit boek een nieuwe methodiek ontwikkeld, de
HR-scorecard. Daarmee kan human resources management ingepast worden in de algemene strategie van bedrijven en kan men
human resources managen als een onderdeel van het bedrijfskapitaal. Bovendien wordt het mogelijk om met de HR-scorecard
een koppeling te maken tussen menselijke prestatiemeting enerzijds en meetfactoren zoals omzet- en winstcijfers anderzijds. Aan
de hand van een onderzoek bij 3000 bedrijven hebben de auteurs een model ontwikkeld dat bestaat uit 7 stappen. Zij beschrijven
uitgebreid de verschillende stappen met een praktische toelichting hoe deze kunnen worden geïmplementeerd in de
bedrijfsvoering. 'De HR-scorecard' is daarmee een boek dat een model neerlegt voor prestatiemeting in relatie tot strategie. Dit zal
vele managers behulpzaam zijn in hun zoektocht naar betere instrumenten voor human-resources-management.
De mythe van de staatsschuld van Stephanie Kelton is een wijs, provocerend en kraakhelder geschreven manifest voor een
nieuwe economische orde In De mythe van de staatsschuld presenteert econoom en hoogleraar Stephanie Kelton haar radicale
nieuwe visie die ons denken over een rechtvaardige en welvarende samenleving volledig op zijn kop zal zetten. Modern monetary
theory – kortweg MMT – stelt dat de overheid geen gezin met een huishoudboekje is, maar dat zij zonder problemen grote
schulden kan dragen. Grootse en noodzakelijke transities op het gebied van onderwijs, infrastructuur, zorg en klimaat vragen nu
Page 1/4

Read Online Concise Guide To Macroeconomics David Moss
eenmaal om grootscheepse investeringen, en overheden moeten het lef hiervoor tonen. Zoals Thomas Piketty ons denken over
economische ongelijkheid deed omslaan, zo doet Kelton dat op het gebied van ons monetaire beleid: structurele
begrotingstekorten zijn geen probleem maar een oplossing! De mythe van de staatsschuld is een wijs, provocerend en
kraakhelder geschreven manifest voor een nieuwe economische orde, voor iedereen die in deze onzekere economische tijden op
zoek is naar houvast. Speciaal voor de Nederlandse editie van De mythe van de staatsschuld voegde Stephanie Kelton een nieuw
hoofdstuk toe. ‘De mythe van de staatsschuld heeft alles in zich om een economische klassieker à la Milton Friedman of Thomas
Piketty te worden.’ – de Volkskrant ‘Kelton onderwerpt ons economische systeem aan en kritisch kruisverhoor. En dat is van
groot belang in de postcovidwereld, omdat we ons denken over de economie zullen moeten herzien.’ – The Guardian ‘Kelton
presenteert ons het noodzakelijke instrumentarium voor een voorspoedige toekomst voor ons allemaal. Lees het boek – en breng
Keltons lessen in praktijk.’ – Naomi Klein ‘Dit boek zal van grote invloed zijn.’ – Financial Times ‘Een rockster binnen haar
vakgebied.’ – The Times
Studie- en trainingsboek voor leidinggevenden en personeelsfunctionarissen om medewerkers leiding te geven en te motiveren.
Een must read voor ceo’s, ondernemers en beleidsmakers die niet alleen de noodzaak voor verandering zien, maar ook aan de
slag willen.In een tijd waarin ontelbaar veel nieuwe mogelijkheden en kansen zich voordoen, is een nieuw soort business
opgestaan: de exponentiële organisatie. Deze bedrijven zijn in staat een groeicurve te laten zien die exponentieel is, dankzij de
integrale toepassing van onder andere community’s, big data, slimme algoritmes en nieuwe technologieën. Zij laten de
traditionele lineaire bedrijven ver achter zich. Salim Ismail, Yuri van Geest en Michael S. Malone onderzochten honderden startups
en interviewden tientallen ceo’s van de snelst groeiende organisaties (zoals Airbnb, Netflix, Tesla, Waze, Arianna Huffington en
Chris Anderson). In dit boek brengen ze de ontwikkelingen op organisatorisch en technologisch gebied in kaart en ze presenteren
een raamwerk van interne en externe factoren waarmee elke organisatie, of het nu om een start-up of een multinational gaat, een
exponentiële organisatie kan worden.
Rather than viewing the history of American capitalism as the unassailable ascent of large-scale corporations and free
competition, American Fair Trade argues that trade associations of independent proprietors lobbied and litigated to reshape
competition policy to their benefit. At the turn of the twentieth century, this widespread fair trade movement borrowed from
progressive law and economics, demonstrating a persistent concern with market fairness - not only fair prices for consumers but
also fair competition among businesses. Proponents of fair trade collaborated with regulators to create codes of fair competition
and influenced the administrative state's public-private approach to market regulation. New Deal partnerships in planning borrowed
from those efforts to manage competitive markets, yet ultimately discredited the fair trade model by mandating economy-wide
trade rules that sharply reduced competition. Laura Phillips Sawyer analyzes how these efforts to reconcile the American tradition
of a well-regulated society with the legacy of Gilded Age of laissez-faire capitalism produced the modern American regulatory
state.
Eliyahu Goldratt is wereldberoemd geworden door de bestseller Het doel, waarin hij zijn Theory of Constraints (beperkingentheorie) uitlegt in
romanvorm. In De zwakste schakel verlegt hij deze theorie naar het projectmanagement. Deze inspirerende businessroman laat zien hoe je
projecten in veel minder tijd kunt afronden, binnen het budget en zonder concessies te doen aan kwaliteit of functionaliteit. Krachtige
technieken zorgen ervoor dat projectmanagers ook bij problemen gefocust blijven zodat de gewenste resultaten worden behaald. De zwakste
schakel is een belangrijk boek voor iedereen die dagelijks de uitdaging aangaat om innovatieve, nieuwe producten of diensten te leveren.
`Iedereen die geen exemplaar van dit boek weet te bemachtigen,mist een fantastische kans om zich zowel zakelijk als persoonlijk te
ontwikkelen. Assembly Eliyahu Goldratt is bij miljoenen lezers een begrip als wetenschapper, leermeester en managementgoeroe. Over de
hele wereld passen economen, bedrijfskundigen en managers zijn gedachtegoed toe in hun eigen organisaties.
Never HIGHLIGHT a Book Again! Virtually all of the testable terms, concepts, persons, places, and events from the textbook are included.
Cram101 Just the FACTS101 studyguides give all of the outlines, highlights, notes, and quizzes for your textbook with optional online
comprehensive practice tests. Only Cram101 is Textbook Specific. Accompanys: 9781422101797 .
Martin Lindstrom wordt ingehuurd door de toonaangevendste merken ter wereld om uit te vinden wat hun klanten drijft. Hij besteedt 300
nachten per jaar bij hen thuis om door zorgvuldige observatie van alle details hun verborgen verlangens te ontdekken en zo, in het ultieme
geval, aanwijzingen te vinden voor een miljoenenproduct. Lindstrom voert je mee in een wereldomvattend verhaal dat ondernemende
marketeers en iedereen die geïnteresseerd is in de eindeloze rijkheid van menselijk gedrag zal boeien en verbazen. Hoe een afgetrapte
sneaker van een 11-jarige Duitse jongen leidde tot de ongelooflijke wederopstanding van LEGO. Hoe een magneet op een koelkast in Siberië
een Amerikaanse supermarktrevolutie veroorzaakte. Hoe een knuffelbeer in de slaapkamer van een meisje een kledingretailer hielp met de
optimalisatie van 1.000 winkels in 20 landen. Hoe een doodgewone armband de klantenloyaliteit met 159 procent verbeterde in minder dan
een jaar. Hoe de ergonomische lay-out van het dashboard van een auto aanleiding gaf voor het redesign van de Roomba-stofzuiger.
Readers discover what deflation is in global and national economies through accessible, easy-to-understand terms. They also learn how
deflation is measured as well as how rises and falls in the Gross Domestic Product describe expansions and downturns in the economy.
Japan’s “lost decade” of the 1990s is used as an international example to illustrate how deflation affects people. Students investigate the U.S.
economy by learning about fiscal policy, deflation, and economic booms and downturns, monetary policy, and liquidity traps. They also learn
about “bad deflation” and “good deflation.” This straightforward book gives readers a thorough grounding in what happens to their purchasing
power with deflation, and how deflation influences their spending decisions, investment choices, employment, income, and loans.
Montgomery biedt een nieuw perspectief op strategie en op de onmisbare rol van de leider. Zij laat zien dat strategie niet vooral iets is om de
concurrentie te slim af te zijn, maar ook het sterkste middel van een leider om zijn bedrijf vorm te geven. In de kern ervan liggen de
fundamentele beslissingen die een leider voortdurend moet nemen over wat zijn bedrijf is en waarom en voor wie het ertoe doet. Er bestaat
voor een bedrijf niets belangrijkers. In De strateeg leert Montgomery de lezer hoe hij de vaardigheden en gevoeligheden kan ontwikkelen die
nodig zijn voor een levende strategie en werkelijk leiderschap. Er bestaat geen ander boek waarin leiderschap en strategie op zo'n
uitdagende, intrigerende en inspirerende manier met elkaar worden verbonden.
Onderhandelen blijft lastig. Met name omdat een onderhandeling altijd anders loopt dan je van tevoren had gedacht. En dat is ook het
geheim van toponderhandelaars: zij weten dat de factoren waar je mee te maken hebt voortdurend veranderen. Je weet waar je naartoe wilt,
maar hoe je er moet komen is altijd weer een verrassing. Michael Wheeler geeft praktisch advies en beschrijft een aantal strategieën die je
onder verschillende omstandigheden kunt inzetten. Hij leert je hoe je je onzekerheid tot een voordeel ombuigt, je zenuwen onder controle
krijgt en altijd alternatieve scenario’s achter de hand houdt.
Ontdek de mythen die ons leven hebben vormgegeven opnieuw en kies je eigen heldenreis Joseph Campbell laat ons in dit boek
kennismaken met de held met de duizend gezichten. Een held gaat op pad, wordt op de proef gesteld, vervult uitdagende opdrachten en
keert terug naar huis om zijn overwinningen te vieren. In veel films, boeken en series zie je deze archetypische elementen terug, maar ook in
ons eigen leven. Campbell biedt inspiratie, levenslessen en inzichten in normen en waarden uit de mythen, religies en culturen van over de
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hele wereld. Zo inspireert hij al generaties lang mensen om de mythen die ons leven hebben vormgegeven opnieuw te ontdekken en onze
eigen heldenreis te kiezen. Een inspiratiebron voor schrijvers, kunstenaars en filosofen en 'de bijbel van Hollywood'. Een klassieker in een
prachtige nieuwe jas!

Understanding the Ground Rules for the Global Economy In this revised and updated edition of A Concise Guide to
Macroeconomics, David A. Moss draws on his years of teaching at Harvard Business School to explain important macro concepts
using clear and engaging language. This guidebook covers the essentials of macroeconomics and examines, in a simple and
intuitive way, the core ideas of output, money, and expectations. Early chapters leave you with an understanding of everything
from fiscal policy and central banking to business cycles and international trade. Later chapters provide a brief monetary history of
the United States as well as the basics of macroeconomic accounting. You'll learn why countries trade, why exchange rates move,
and what makes an economy grow. Moss's detailed examples will arm you with a clear picture of how the economy works and how
key variables impact business and will equip you to anticipate and respond to major macroeconomic events, such as a sudden
depreciation of the real exchange rate or a steep hike in the federal funds rate. Read this book from start to finish for a complete
overview of macroeconomics, or use it as a reference when you're confronted with specific challenges, like the need to make
sense of monetary policy or to read a balance of payments statement. Either way, you'll come away with a broad understanding of
the subject and its key pieces, and you'll be empowered to make smarter business decisions.
The Puzzle of Twenty-First-Century Globalization explores the opportunities and challenges of our international economic system.
Patrice Franko and Stephen Stamos clearly trace how the ways we produce, finance, and trade goods and services are profoundly
shaped by technologies of communication, transportation, and trade. Globalization encourages hyper-specialization—lavishly
rewarding those with the skill sets to serve the global marketplace and punishing those poorly positioned to compete. Globalized
systems have created great prosperity—along with instability, vulnerability, and backlash. Few genuinely understand the complex
underpinnings of our international economic system—and these specialists tend to operate in isolated silos of finance, trade, and
production. But without appreciating how systems come together, we cannot explain political reactions against the costs of
globalization such as the Brexit vote or the rise of Donald Trump. We don’t value the changing geo-economic importance of the
developing world nor the deep threat to ecosystems. This book is the first to emphasize the interrelated economic aspects of
globalization from an interdisciplinary perspective. By placing an introduction to trade, finance, and multinational production in the
same text that discusses the changing role of developing countries and the challenges to the environment, the authors provide the
novice with the basics to understand the global economy while also challenging advanced students to appreciate global
connectivity. Closing the knowledge gap in international economics, the authors present the historical context, interdisciplinary
grounding, and competing political perspectives needed to encourage sound critical thinking around contemporary globalization.
They provide the essential global economic tools to equip all readers to make decisions that may foster a fairer, more sustainable
global system.
Ons feilbare denken meets Getting things done! Onderzoekers als Kahneman, Pink en Ariely hebben aangetoond dat we beter
zouden kunnen denken, beslissen en omgaan met onzekerheid. Maar hoe breng je die wetenschap in de praktijk? Kun je je leven
anders inrichten? Caroline Webb werkt al vijftien jaar met wetenschappelijk bewezen effectiviteitsadviezen. Zij verzamelde alle
recente kennis op het gebied van psychologie, gedragseconomie en neurologie en schreef op basis daarvan dit praktijkboek. Het
staat boordevol tips, adviezen en verklaringen. Het helpt je productiever te werken, gesprekken en samenwerking te verbeteren,
scherper te redeneren en meer invloed op je omgeving te krijgen. Het geeft je ook nog adviezen om beter om te gaan met de
onvermijdelijke tegenslag. Het recept voor een goede dag is opgebouwd rond de volgende thema’s: • prioriteiten stellen •
productiviteit • relaties onderhouden • denken en beslissen • beïnvloeden en beïnvloed worden • weerbaarheid en veerkracht •
energie en vitaliteit
Through use of practical examples and a plainspoken narrative style that minimises the use of maths, this book demystifies data
concepts, sources, and methods for public service professionals interested in understanding economic and social issues at the
regional level. By blending elements of a general interest book, a textbook, and a reference book, it equips civic leaders, public
administrators, urban planners, nonprofit executives, philanthropists, journalists, and graduate students in various public affairs
disciplines to wield social and economic data for the benefit of their communities. While numerous books about quantitative
research exist, few focus specifically on the public sector. Running the Numbers, in contrast, explores a wide array of topics of
regional importance, including economic output, demographics, business structure, labour markets, and income, among many
others. To that end, the book stresses practical applications, minimises the use of maths, and employs extended, chapter-length
examples that demonstrate how analytical tools can illuminate the social and economic workings of actual American regions.
The Italian Enlightenment, no less than the Scottish, was central to the emergence of political economy and creation of market
societies. Sophus Reinert turns to Milan in the late 1700s to recover early socialists’ preoccupations with the often lethal tension
among states, markets, and human welfare, and the policies these ideas informed.
Wat kost een kop koffie tegenwoordig? Tja, dat hangt er maar van af: zit u op het Leidseplein of staat u bij Appie om de hoek?
Waarom hebben cafés wel een happy hour maar boekwinkels niet? En wat bezielde ibm om een printer te verkopen met een
ingebouwde chip om hem langzamer te maken? Tim Harford laat ons aan de hand van dagelijkse voorbeelden zien hoe
psychologische en economische wetten samenkomen in de prijsbepaling of de marktsituatie van allerlei producten. Deze Engelse
journalist doet voor de economie wat Bill Bryson doet voor de wetenschap: Harford vergroot ons inzicht in de motivaties van
winkeliers, bedrijven én consumenten, en schrijft tegelijk en vermakelijk boek vol herkenbare situaties. Speltheorie,
ontwikkelingslanden, Fair Trade, tweedehands autos, etherfrequenties en nog vele andere onderwerpen passeren de revue. De
economische detective werd in ruim 30 talen vertaald; er zijn wereldwijd meer dan een miljoen exemplaren verkocht.De
economische detective is een Business Week-bestseller en een Sunday Times-bestseller. De onlogica van ons gedrag werd in
2008 door zowel The Economist als The Financial Times tot Boek van het jaar verkozen.
Leading scholars from across the social sciences present empirical evidence that the obstacle of regulatory capture is more
surmountable than previously thought.
Dr. Jayshree Pandya, founder of Risk Group LLC (http://www.riskgroupllc.com), is ahead of the curve in addressing the changing
global fundamentals of the emerging Global Age. Global Age, and its changing global fundamentals has brought complex, chaotic,
and turbulent times for every nation—where failures at all levels have come to become self-evident, repetitive, destructive, and
potentially hopeless in nature and uncertainty. Nations are caught off guard. From what is visible across nations today, the
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promise of progress and prosperity for all nations does not seem to have materialized in a Global Age. Instead of progress and
prosperity, what is visible today is crisis and catastrophe that is overpowering and overwhelming the capability of most nations to
meet their promise of progress and prosperity. Nations are in crisis. This introductory book Global Age: NGIOA @ Risk addresses
the global shifts and the changing global fundamentals of Global Age, to lay out much needed foundation of an integrated NGIOA
risk governance framework for the coming tomorrow. This book will make a convincing case for the far-reaching need and
understanding of global risk concepts, global risk fundamentals, and risk centric integrated NGIOA governance. The integrated
NGIOA risk governance approach proposed and discussed in this initiative is rational, practical, and feasible. It will help create a
dynamic, vibrant, and sustainable NGIOA economy of a Global Age. This initiative is a first step towards that.
Een van de grootste problemen van de economie is de opeenhoping en de verdeling van kapitaal. Dat hangt nauw samen met
problemen van ongelijkheid, van concentratie van welvaart en van economische groei. Bevredigende oplossingen voor die
problemen waren tot nu toe moeilijk te vinden. Theorieën te over, maar relevant historisch onderzoek was niet voorhanden. In
Kapitaal in de 21ste eeuw analyseert Thomas Piketty een groot aantal gegevens uit de laatste twee eeuwen en uit twintig landen.
Zo weet hij fundamentele economische en sociale processen bloot te leggen. Hij toont aan dat de moderne economische groei en
de spreiding van kennis ons in staat hebben gesteld om de ongelijkheid op apocalyptische schaal die Marx had voorspeld te
voorkomen. Maar de diepere structuur van kapitaal en ongelijkheid is er in wezen niet door veranderd, zoals we in ons optimisme
na de Tweede Wereldoorlog dachten. De belangrijkste oorzaak van de ongelijkheid is de tendens dat de opbrengst op kapitaal
groter is dan de economische groei - iets wat nu tot extreme ongelijkheid dreigt te leiden. Het wakkert de onvrede aan en
ondermijnt democratische verworvenheden. Het is aan de politiek om die tendens in te tomen. Kapitaal in de 21ste eeuw is een
buitengewoon ambitieuze onderneming, waarvan de grote waarde alom wordt erkend. Het is een herbezinning op de
economische geschiedenis en het dwingt ons de werkelijkheid nuchter onder ogen te zien.
Geared toward executives and managers, a revised guide explains important concepts in macroeconomics using detailed
examples from history and helps break down how the economy really works and what impact it has on the business world. 12,500
first printing.
Mark Twain said, “Twenty years from now you will be more disappointed by the things that you didn't do than by the ones you did
do.” I encourage every child to start his or her own business in college or high school, a time when no mortgage or family
commitments are involved. It has never been easier to start a business in today’s digitally connected world. Research shows that
the fastest way to achieve financial freedom and fulfill one’s growth and contribution is to start a business. The main purpose of
this book is to introduce you to the concept of business administration, so you can start your business properly. The book covers
the basic principles of business success: authentic leadership; effective communication; managing money, people and resources;
acquiring skills and tools in operations, finance, and marketing; and understanding the business environment, economics, and the
entrepreneurial process.
A comprehensive four-volume resource that explains more than 800 topics within the foundations of economics, macroeconomics,
microeconomics, and global economics, all presented in an easy-to-read format. • Provides readers with a comprehensive onestop reference source on the subject of economics that serves as an easy-to-read "textbook" • Presents more than 800 entries in
four books that address economics foundations, macroeconomics, microeconomics, and global economics as well as a glossary
and a documents section • Spotlights the concepts, movements, events, people, organizations, places, and objects relevant to the
study of economics at the macro, micro, and global levels • Includes excerpts from key court and legislative documents that
influenced the U.S. economy
Don’t let your fear of finance get in the way of your success. This digital collection, curated by Harvard Business Review, brings
together everything a manager needs to know about financial intelligence. It includes Financial Intelligence, called a “must-read”
for decision makers without expertise in finance; A Concise Guide to Macroeconomics, which covers the essentials of
macroeconomics and examines the core ideas of output, money, and expectations; Essentials of Finance and Budgeting, which
explains everything HR professionals need to know to make wise financial decisions; Ahead of the Curve, Joseph H. Ellis’s
forecasting method to help managers and investors understand and predict the economic cycles that control their businesses and
financial fates; Beyond Budgeting; which offers a coherent management model that overcomes the limitations of traditional
budgeting; Preparing a Budget, packed with handy tools, self-tests, and real life examples to help you hone critical skills; and HBR
Guide to Finance Basics for Managers, which will give you the tools and confidence you need to master the fundamentals of
finance.
After two generations of emphasis on governmental inefficiency and the need for deregulation, we now see growing interest in the
possibility of constructive governance, alongside public calls for new, smarter regulation. Yet there is a real danger that regulatory
reforms will be rooted in outdated ideas. As the financial crisis has shown, neither traditional market failure models nor public
choice theory, by themselves, sufficiently inform or explain our current regulatory challenges. Regulatory studies, long neglected in
an atmosphere focused on deregulatory work, is in critical need of new models and theories that can guide effective policy-making.
This interdisciplinary volume points the way toward the modernization of regulatory theory. Its essays by leading scholars move
past predominant approaches, integrating the latest research about the interplay between human behavior, societal needs, and
regulatory institutions. The book concludes by setting out a potential research agenda for the social sciences.
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