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Steve Jobs was een visionaire en legendarische ondernemer. Zijn slogan 'Think different' is meer dan een marketingkreet, het is een manier van leven en werken. Maar je hoeft
niet bij Apple te werken om van zijn voorbeeld te kunnen leren! De innovatieve aanpak van Jobs en Apple kan voor iedereen werken. In dit boek, een bestseller in de VS, onthult
Carmine Gallo de zeven succesvolle principes die Steve Jobs toepaste in zijn eigen leven en werk. Gallo baseerde zich daarvoor op honderden interviews met Applemedewerkers en op eigen onderzoek. Met dit boek leer je anders kijken naar je eigen verhaal, je visie - en ook naar je carrière, je klanten en je merk.
The development of any contemporary economy is affected by numerous factors. By creating stable infrastructures, countries can more easily thrive in competitive international
markets. Social, Health, and Environmental Infrastructures for Economic Growth is a comprehensive source of academic material that examines the impact of infrastructure
development on modern economies. Highlighting relevant perspectives on topics such as employment, rural development, and energy production, this is an ideal reference
source for researchers, students, professionals, practitioners, and policy makers interested in the social, health, and environmental infrastructures in contemporary economies.
Paul Krugman, wiens werk onlangs werd onderscheiden met de Nobelprijs voor economie, toont in De crisiseconomie overtuigend aan hoezeer de huidige financiële crisis lijkt op
de Grote Depressie van de jaren 1930 - en legt uit hoe een totale catastrofe voorkomen kan worden. Tien jaar geleden analyseerde Krugman de economische crises in Azië en
Latijns-Amerika. Hij zag die als een waarschuwing. In de jaren die volgden schoten de beurskoersen omhoog en maakten bedrijven veel winst, waardoor de crises van de jaren
negentig uit beeld raakten. Maar nu is de crisiseconomie terug - een reprise van de jaren dertig lijkt niet onmogelijk. In De crisiseconomie laat Krugman zien hoe het falende
toezicht op de financiële wereld heeft geleid tot de grootste crisis sinds die van het interbellum, in de Verenigde Staten en de rest van de wereld. Ook beschrijft hij de
maatregelen die nodig zijn om te voorkomen dat de wereldeconomie in een steeds diepere recessie raakt. Geschreven in een stijl die hem bij het grote publiek zo geliefd maakte
- soepel, levendig, zeer goed geïnformeerd - zal De crisiseconomie zonder twijfel een hoeksteen blijken in het debat over de huidige economische situatie.
This trusted textbook returns in its 4th edition with even more exercises to help consolidate understanding - and a companion website featuring additional materials, including a
solutions manual for instructors. Offering a unique blend of theory and practical application, it provides ideal preparation for doing applied econometric work as it takes students
from a basic level up to an advanced understanding in an intuitive, step-by-step fashion. Clear presentation of economic tests and methods of estimation is paired with practical
guidance on using several types of software packages. Using real world data throughout, the authors place emphasis upon the interpretation of results, and the conclusions to be
drawn from them in econometric work. This book will be essential reading for Economics undergraduate and Master’s students taking a course in applied econometrics. Its
practical nature makes it ideal for modules requiring a research project.
Al enkele jaren staat ongelijkheid in het middelpunt van de politieke belangstelling: in grote delen van de wereld zijn de rijksten nog vermogender geworden, terwijl de welvaart
van anderen stagneert of terugloopt. Met een internationaal team van gezaghebbende economen (verenigd in het 'World Inequality Lab') schreef Piketty het Rapport over de
ongelijkheid in de wereld, 2018. Het presenteert de stand van zaken, ook in opkomende economieën zoals China, India en Brazilië. Deze economieën trekken zich op aan het
Westen, en de ongelijkheid tussen landen lijkt te verminderen. Tegelijk heeft de ongelijkheid binnen landen zich veelal verdiept. Uit de verschillen tussen landen is op te maken
welk beleid ongelijkheid bevordert. Het rapport is een belangrijk document voor iedereen die zich zorgen maakt over een van de meest urgente onderwerpen in de hedendaagse
politiek en economie. De informatie die erin gepresenteerd wordt, is van vitaal belang voor politici, beleidsmakers en wetenschappers over de hele wereld.
This trusted textbook returns in its 4th edition with even more exercises to help consolidate understanding - and a companion website featuring additional materials, including a
solutions manual for instructors. Offering a unique blend of theory and practical application, it provides ideal preparation for doing applied econometric work as it takes students
from a basic level up to an advanced understanding in an intuitive, step-by-step fashion. Clear presentation of economic tests and methods of estimation is paired with practical
guidance on using several types of software packages. Using real world data throughout, the authors place emphasis upon the interpretation of results, and the conclusions to be
drawn from them in econometric work. This book will be essential reading for economics undergraduate and master's students taking a course in applied econometrics. Its
practical nature makes it ideal for modules requiring a research project. New to this Edition: - Additional practical exercises throughout to help consolidate understanding - A
freshly-updated companion website featuring a new solutions manual for instructors
In diesem Buch untersucht Michaela Hönig die Möglichkeiten und Grenzen von Initial Coin Offerings (ICOs) und Kryptowährungen (in erster Linie Bitcoin) für die betriebliche
Finanzwirtschaft. Es werden Wege aufgezeigt, wie die Vorteile dieser neuen Technologien in die bestehenden Finanzsysteme integriert werden können. Zentrale
Fragestellungen waren dabei: die rechtliche/aufsichtsrechtliche Einordnung, die Funktionsweise, der Markt sowie die dahinter liegende Blockchain-Technologie. Handel und
Börsen von Kryptowährungen werden analysiert und Aspekte einer Blasenbildung bei Bitcoin untersucht.
This book provides a bridge between the introductory research methods books and the discipline-specific, higher level texts. Its unique feature is the coverage of the detailed
process of research rather than the findings of research projects. Chapter authors have been carefully selected by their expertise, discipline and location to give an eclectic range
of perspectives. Particular care has been taken to balance positivist with interpretivist approaches throughout. The authors focus is on the practical consequences of research
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philosophies, strategies and techniques by using their own research and by evaluating the work of others. Advanced Research Methods in the Built Environment addresses
common topics raised by postgraduate level researchers rather than dealing with all aspects of the research process. Issues covered range from the practicalities of producing a
journal article to the role of theory in research. The material brought together here provides a valuable resource for the training and development of doctoral and young
researchers and will contribute to a new sense of shared methodological understanding across built environment research.
Deze spannende titel van Mitch Albom vertelt het verhaal van het stadje Coldwater in Michigan. Ex-gedetineerde Sully, die terugkeert naar zijn geboorteplaats, merkt dat er iets heel vreemds gaande is. De
bewoners in het stadje ontvangen namelijk telefoontjes van overledenen! Zelfs zijn zoontje loopt met een speelgoedtelefoon op zak in de hoop te horen van zijn overleden moeder. Al snel begint een
toestroom van mensen naar Coldwater, van mensen die hopen ook iets te horen vanuit de hemel en van de overledenen die zij missen. Sully heeft moeite om het te geloven - hij is overtuigd dat er geen
leven na de dood is. Hij moet en zal achter de waarheid komen... New York Times-bestsellerauteur Mitch Albom neemt ons in Telefoon vanuit de hemel mee in een verhaal over geloof, twijfel en hoop. Mitch
Albom (1958) is de Amerikaanse schrijver van de New York Times-bestseller ‘Mijn dinsdagen met Morrie’, dat wereldwijd meer dan veertien miljoen keer verkocht werd. Onder leiding van niemand minder
dan Oprah Winfrey werd de roman verfilmd en ontving het vier Emmy Awards. In zijn romans schrijft Albom op inspirerende en waardige wijze over de dood en over de zin van het bestaan, waar zijn debuut
‘Vijf ontmoetingen in de hemel’, met meer dan 10 miljoen verkochte exemplaren wereldwijd, een prachtig voorbeeld van is. Ook werd de verfilmde versie een echte kijkcijferhit op de Amerikaanse televisie
met bijna 19 miljoen kijkers. In totaal zijn er meer dan 39 miljoen van zijn boeken verkocht in 42 verschillende talen.
Applied EconometricsRed Globe Press
The Value of Design in Retail and Branding creates a much-needed bridge between different disciplines involved in retail design, bringing together a range of research and insights for practice in these
disciplines, improving the impact of design.
This book presents selected papers from the 26th and 27th Eurasia Business and Economics Society (EBES) Conferences, held in Prague, Czech Republic, and Bali, Indonesia. While the theoretical and
empirical papers gathered here cover diverse areas of economics and finance in various geographic regions, the main focus is on the latest research concerning banking and finance, as well as empirical
studies on emerging economies and public economics. The book also includes studies on political economy and regional studies.

Globalisering en megalomane banken die zonder al te veel overheidsbemoeienis hun gang konden gaan, worden algemeen bestempeld als belangrijkste oorzaken van de wereldwijde
economische crisis van 2008. Volgens Yanis Varoufakis begon de crisis echter al in 1929, in de VS. Hij gaat terug naar de crisisjaren van het Interbellum en analyseert de economische
ontwikkelingen tot aan het einde van de jaren zeventig, een periode waarin de economische grootmacht uitgroeide tot een ‘mondiale minotaurus’. Zoals dat mythische monster ooit giften van
de Atheners eiste, zo stuurt de wereld al jaren grote kapitaalstromen naar de VS en Wall Street. Daarmee werd de ‘mondiale minotaurus’ de gangmaker van de wereldeconomie tussen 1980
en 2008.
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
A comprehensive edited volume that outlines the historical roots and state-of-the-art debates on the role of structural change in the process of economic development, including both orthodox
and heterodox perspectives and contributions from prominent scholars in this field.
This book constitutes the proceedings of the 15th IFIP TC8 International Conference on Computer Information Systems and Industrial Management, CISIM 2016, held in Vilnius, Lithuania, in
September 2016. The 63 regular papers presented together with 1 inivted paper and 5 keynotes in this volume were carefully reviewed and selected from about 89 submissions. The main
topics covered are rough set methods for big data analytics; images, visualization, classification; optimization, tuning; scheduling in manufacturing and other applications; algorithms; decisions;
intelligent distributed systems; and biometrics, identification, security.

Kritische analyse van de gevolgen van de globalisering en de maatregelen van Wereldbank, IMF en WTO voor de economie van de niet-westerse landen.
Sweet Magnolias Stapelgek op elkaar, en toch... Deel 8 Toen alleenstaand moeder Karen Ames iets kreeg met sexy sportinstructeur Elliot Cruz, zwijmelden de Sweet Magnolias
met haar mee. Want nadat haar kinderen en zij na een dramatisch huwelijk berooid achterbleven, verdiende ze beslist een flinke dosis liefde. Inmiddels is ze alweer enkele jaren
gelukkig getrouwd - zelfs zo gelukkig, dat Elliot en zij hebben besloten een nieuwe telg aan hun gezin toe te voegen. Maar wanneer Elliot enthousiast verkondigt dat hij een
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nieuwe sportschool wil beginnen, verschijnen er donkere wolken aan de horizon. Niet alleen bezorgt dat plan Karen slapeloze nachten, als blijkt dat hij daarvoor het spaarpotje
voor de baby wil aanspreken, ontploft ze bijna. Ze heeft zich voorgenomen nóóit meer arm te zijn, en nu zet hij alles op het spel! Gelukkig zijn de Sweet Magnolias er nog...
Kunnen zij voorkomen dat zo'n liefhebbend stel uit elkaar wordt gedreven? Dit verhaal is afzonderlijk te lezen
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