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Het is een van de grote wereldvraagstukken: waarom zijn sommige landen rijk en andere arm? Ligt de verklaring in culturele verschillen, het
klimaat of geografische omstandigheden? Of is er een andere oorzaak? Waarom is bijvoorbeeld Botswana een van de snelst groeiende
economieën ter wereld en blijven andere Afrikaanse landen, zoals Zimbabwe en Congo, ondergedompeld in geweld en armoede? Daron
Acemoglu en James Robinson laten overtuigend zien dat het de politieke en economische instituties zijn die het economische succes of falen
van een land bepalen; instituties die innovatie en economische groei stimuleren en welvaart en vrede garanderen. De auteurs illustreren hun
betoog met tal van fascinerende voorbeelden. Eén daarvan is Korea, een in wezen homogene staat. In Zuid-Korea legt de overheid
verantwoording af aan de burgers en heeft de bevolking volop economische kansen; het land is zeer welvarend. Noord-Korea wordt
dictatoriaal geregeerd en kent al tientallen jaren onderdrukking en hongersnood. Op basis van vijftien jaar veldonderzoek en historische
research hebben de auteurs een nieuwe, overtuigende politiek-economische theorie geformuleerd. Waarom sommige landen rijk zijn en
andere arm laat ons met andere ogen naar de wereld kijken en geeft een dieper inzicht in de oorzaken van armoede en rijkdom. Daron
Acemoglu is hoogleraar economie aan het MIT. Hij ontving de John Bates Clark Medal. Degenen die deze onderscheiding krijgen, worden
beschouwd als belangrijke kanshebbers voor de Nobelprijs. James Robinson is politiek wetenschapper en econoom. Hij is hoogleraar aan
Harvard University en een wereldberoemde Latijns-Amerikaen Afrikadeskundige. `Acemoglu en Robinson hebben een boeiend en zeer
lezenswaardig boek geschreven.' Niall Ferguson `In Why Nations Fail staan zo veel goede dingen, dat ik onmogelijk alles kan opnoemen.'
Charles C. Mann `Acemoglu en Robinson hebben een belangrijk boek geschreven, dat het verdient te worden gelezen door politici en
economen waar ook ter wereld.' Het Financieele Dagblad `Waarschijnlijk leest u net als ik dit boek in één keer uit en neemt u het daarna nog
vaak ter hand.' Jared Diamond, auteur van Zwaarden, paarden & ziektekiemen
Een parapsychologe wordt gevraagd onderzoek te doen in een honderdvijftig jaar oud huis in New Orleans, waar een van de bewoners
geconfronteerd werd met spookverschijnselen en angstaanjagende geesten.

Comes with a CD-ROM packed with a variety of problem-solving projects.
Vols. for 1964- have guides and journal lists.
Fanuc CNC Custom MacrosProgramming Resources for Fanuc Custom Macro B UsersIndustrial Press Inc.
Een zwerfster van goede afkomst slaapt en eet in hotels op kosten van vreemde mannen. Maar dan wordt een van die mannen
vermoord.

Written by the author of the bestselling CNC Programming Handbook and the recent release Fanuc CNC Custom
Macros, this practical and very useful resource covers several programming subjects, including how to program cams
and tapered end mills, that are virtually impossible to find anywhere. Other, more common, subjects, such as cutter
radius offset and thread milling are covered in great depth.
Internationale bestseller over de impact van technologie op ons leven: Google Glasses, zelfrijdende auto's, computers
die het menselijk brein vervangen... De digitalisering heeft ons leven drastisch veranderd, en we staan nog maar aan het
begin van deze revolutie. 'Vanaf nu wordt de verandering pas echt duizelingwekkend', aldus Erik Brynjolfsson en Andrew
McAfee, beiden verbonden aan het prestigieuze MIT. 'En het is aanpassen of verliezen.' Miljoenen mensen dreigen hun
baan te verliezen, precaire machtsevenwichten verschuiven en de sociale ongelijkheid groeit. Dit tweede tijdperk der
machines kan echter ook zorgen voor meer welvaart. Maar dan moeten we nu de juiste keuzes maken.
"CNC programmers and service technicians will find this book a very useful training and reference tool to use in a
production environment. Also, it will provide the basis for exploring in great depth the extremely wide and rich field of
programming tools that macros truly are."--BOOK JACKET.
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