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While water is an increasingly scarce resource, most existing methods to allocate it are neither economically nor
environmentally efficient. In these circumstances, water markets offer developed countries a form of regulatory response
capable of overcoming many of the shortcomings of current water management. The debate on water markets is,
however, a polarized one. This is mostly a result of the misunderstanding of the roles played by governments in water
markets. Proponents mistakenly portrayed them as leaving governments, for the most part, out of the picture. Opponents,
in turn, understand commodification of water and administration by public agencies as incompatible. Casado Pérez
argues that both sides of the debate overlook that water markets require a deeper and more varied governmental
intervention than markets for other goods. Drawing on economic theories of regulation based on market failure, she
explains the different roles governments should play to ensure a well-functioning water market, and concludes that only
the visible hand of governments can ensure the success of water markets. Casado Pérez proves her case by examining
case studies of California and Spain to assess the success of their water markets. She explores why water markets were
more extensively institutionalized in California than in Spain in the first ten years since their introduction and how the role
of governments in each case study impacted water market operation. This unique analysis of governmental roles in water
markets, alongside qualitative studies of California and Spain, offers valuable guidance to understand environmental
markets and to face the challenges presented by water management in regions with periodical droughts.
The book contains essays on current issues in Social and Political Sciences, such as the issues of governance and
social order; social development and community development; global challenges and inequality; civil society and social
movement; IT-based community and social transformation; poverty alleviation and corporate social responsibility; and
gender issues. Asia and the Pacifi c are the particular regions that the conference focuses on as they have become new
centers of social and political development. Therefore, this book covers areas that have been traditionally known as the
social and political areas such as communication studies, political studies, governance studies, criminology, sociology,
social welfare, anthropology and international relations.
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. NoordKorea 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
Revised edition of the authors' Microeconomics, c2013.
Annotation. This title can be previewed in Google Books - http://books.google.com/books?vid=ISBN9789056294045.
A world list of books in the English language.
In hun internationale megasellers Freakonomics en SuperFreakonomics toonden Levitt en Dubner aan dat alledaagse problemen vaak
opgelost kunnen worden door gedrag dat tegen elke normale intuïtie indruist. In Think like a freak wordt onze gangbare wijze van denken
opnieuw op zijn kop gezet en leert de lezer geleerd te denken als een freak, een zonderling, en waarom dat nuttig is. Levitt en Dubner
analyseren de beslissingen die we nemen, de plannen die we maken, de moraal die we erop nahouden, en ze tonen aan dat hun inzichten
kunnen worden toegepast in ons dagelijks leven, waardoor we slimmere en betere besluiten nemen. Het boek bevat een gereedschapskist
met instrumenten voor beter leven en denken. Zo leren we wat de voordelen zijn van iets op te geven in plaats van door te zetten en hoe we
succesvol kunnen zijn in iets waar we geen talent voor hebben.
Through a collaboration among twenty legal scholars from North America, Europe and Asia, this book presents an international consensus on
the use of patent remedies for complex products such as smartphones, computer networks, and the Internet of Things. This title is also
available as Open Access on Cambridge Core.

Het nieuwe boek van bestsellerauteur Ha-Joon Chang is een bijzonder onderhoudende en toegankelijke introductie in de wereld
van de economie. Wat is economie? Wat doen economen? Waarom zijn economen zulke slechte voorspellers? Chang biedt niet
alleen de handvatten voor een beter begrip van de financiële wereld, maar geeft ook zijn visie op wat de economie voor iedereen
kan betekenen, en dus niet alleen voor superrijken. Economie is onontbeerlijk voor het begrijpen van de krachten die bepalen hoe
mensen, naties en economische systemen functioneren. En het laat helder zien hoe we de huidige economische rampspoed
moeten begrijpen, en wat we eraan kunnen doen.
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
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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.
Kritische analyse van de gevolgen van de globalisering en de maatregelen van Wereldbank, IMF en WTO voor de economie van
de niet-westerse landen.
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.
Microeconomics: Theory and Applications provides a comprehensive and authentic text on the theory and applications of microeconomics.
The book has been thoroughly revised with new chapters and sections added at appropriate places and meets the study requirements of
regular students of microeconomics and of those preparing for competitive examinations. An effort has been made to present microeconomic
theories lucidly and comprehensively and to delineate the application of microeconomic theories to business decision-making and to analyse
the economic effects of indirect taxes, subsidy and pricing policies of the government.Key Features• Coverage of all topics taught in Indian
universities and business schools• Complex theories are explained with self-explanatory diagrams• Plenty of numerical problems• Questions
from various universitiy question papers are given at the end of each chapterNew in this Edition• More examples and mathematical treatment
of economic theories• Substantial revision and updating of several chapters• Two additional chapters: (i) Application of Competitive Market
Theory, (ii) Theory of Sales Maximization and Game Theory
MicroeconomicsPrentice Hall
A book that provides a treatment of microeconomic theory that stresses the relevance and application to managerial and public policy
decision making.
Twee broers op zoek naar hun bestemming Krachtig boek dat je nog lang bijblijft De dood van zijn vrouw hangt al jaren als een donkere wolk
boven het leven van Cody Gunner. Ooit zeer succesvol als rodeorijder heeft hij nu zijn passie opgegeven en keert huiswaarts. Daar richt Carl
Joseph, zijn gehandicapte broer, zich onder leiding van de stralende Elle juist op de toekomst.

Ali is een fervent paardrijdster. Behalve haar naaste familie weet niemand hoe slecht dat voor haar is: ze lijdt namelijk
aan taaislijmziekte. Maar Ali is vastbesloten te léven voordat het onvermijdelijke einde komt. Een dappere jonge vrouw
met taaislijmziekte. Tot tranen toe ontroerend Cody is een stoere rodeorijder. Zijn woede jegens zijn vader, die hem in de
steek liet toen hij acht jaar was, geeft hem de kracht waarmee hij de stieren in de rodeoarena de baas kan. Voor mensen
sluit hij zich af. Al neemt altijd deel aan de paardenraces die aan rodeo"s voorafgaan. Ze houdt haar ziekte angstvallig
geheim. Wanneer Cody echter haar geheim ontdekt, laat ze hem aarzelend toe in haar wereld. Bij elkaar vinden ze ware
liefde, en Cody vindt genezing voor de wonden uit zijn jeugd. Maar hun tijd samen is slechts kort en elke nieuwe morgen
is oneindig kostbaar.
Mankiw’s Macroeconomics has been the number one book for the intermediate macro course since the publication of
the first edition. It maintains that bestselling status by continually bringing the leading edge of macroeconomics theory,
research, and policy to the classroom, explaining complex concepts with exceptional clarity. This new edition is no
exception, with Greg Mankiw adding emerging macro topics and frontline empirical research studies, while improving the
book's already exemplary focus on teaching students to apply the analytical tools of macroeconomics to current events
and policies.
To succeed with predictive analytics, you must understand it on three levels: Strategy and management Methods and
models Technology and code This up-to-the-minute reference thoroughly covers all three categories. Now fully updated,
this uniquely accessible book will help you use predictive analytics to solve real business problems and drive real
competitive advantage. If you’re new to the discipline, it will give you the strong foundation you need to get accurate,
actionable results. If you’re already a modeler, programmer, or manager, it will teach you crucial skills you don’t yet
have. Unlike competitive books, this guide illuminates the discipline through realistic vignettes and intuitive data
visualizations–not complex math. Thomas W. Miller, leader of Northwestern University’s pioneering program in predictive
analytics, guides you through defining problems, identifying data, crafting and optimizing models, writing effective R code,
interpreting results, and more. Every chapter focuses on one of today’s key applications for predictive analytics,
delivering skills and knowledge to put models to work–and maximize their value. Reflecting extensive student and
instructor feedback, this edition adds five classroom-tested case studies, updates all code for new versions of R, explains
code behavior more clearly and completely, and covers modern data science methods even more effectively. All data
sets, extensive R code, and additional examples available for download at http://www.ftpress.com/miller If you want to
make the most of predictive analytics, data science, and big data, this is the book for you. Thomas W. Miller’s unique
balanced approach combines business context and quantitative tools, appealing to managers, analysts, programmers,
and students alike. Miller addresses multiple business cases and challenges, including segmentation, brand positioning,
product choice modeling, pricing research, finance, sports, text analytics, sentiment analysis, and social network
analysis. He illuminates the use of cross-sectional data, time series, spatial, and spatio-temporal data. You’ll learn why
each problem matters, what data are relevant, and how to explore the data you’ve identified. Miller guides you through
conceptually modeling each data set with words and figures; and then modeling it again with realistic R programs that
deliver actionable insights. You’ll walk through model construction, explanatory variable subset selection, and validation,
mastering best practices for improving out-of-sample predictive performance. Throughout, Miller employs data
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visualization and statistical graphics to help you explore data, present models, and evaluate performance. This edition
adds five new case studies, updates all code for the newest versions of R, adds more commenting to clarify how the
code works, and offers a more detailed and up-to-date primer on data science methods. Gain powerful, actionable,
profitable insights about: Advertising and promotion Consumer preference and choice Market baskets and related
purchases Economic forecasting Operations management Unstructured text and language Customer sentiment Brand
and price Sports team performance And much more
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