Read Online Principles Of Economics Jeff Holt 5th Edition

Principles Of Economics Jeff Holt 5th Edition
Miljoenen Noord-Amerikanen werken voor een hongerloon. Barbara Ehrenreich besloot zich bij dit leger van de slechtbetaalden aan te
sluiten. Ehrenreich verhuisde naar Florida en vervolgens naar Maine en Minnesota. Daar huurde ze de goedkoopst mogelijke kamers en
werkte ze als serveerster, kamermeisje, schoonmaakster, bejaardenhulp en verkoopster. Al gauw moest ze vaststellen dat de ‘minste’
baantjes een enorme mentale en lichamelijke kracht vereisen. En een baan is niet genoeg: wie in Amerika graag een dak boven zijn hoofd
heeft, zal er ten minste twee laagbetaalde banen op na moeten houden. Toch werd Ehrenreich getroffen door het optimisme en de solidariteit
onder de laagbetaalden. De achterkant van de Amerikaanse droom is een indrukwekkend portret van slechtverdienende Amerikanen in al
hun vasthoudendheid, angst en verrassende vrijgevigheid.
1491 verandert voorgoed ons beeld van de geschiedenis van de amerika's In 1491 woonden er misschien wel meer mensen in Amerika dan
in Europa. Grote steden als Tenochtitlán hadden stromend water en bezaten prachtige botanische tuinen. In Mexico verbouwden precolum
biaanse Indianen maïs volgens zeer geavanceerde teelttechnieken. De Inca's hadden het grootste rijk in de toenmalige wereld opgebouwd,
groter dan de Ming-dynastie of het Ottomaanse Rijk. Totdat de Europeanen met hun geweld en ziektes hier een einde aan maakten. 1491
maakt voor eens en voor altijd duidelijk dat de geschiedenis van Amerika zeker niet begint met Columbus, die in 1492 op een van de
Bahama's voet aan wal zette Charles C. Mann schreef een heldere en levendige synthese van wat door historici, geografen en archeologen
de afgelopen dertig jaar is ontdekt over de prestaties en het lot van de oorspronkelijke inwoners van Amerika. Mann ontkracht op
overtuigende wijze talloze mythen en neemt de lezer mee naar de intrigerende, hoogontwikkelde wereld van onder meer de Inca's, Azteken
en Maya's. 'Mann maakt korte metten met het inheemse Amerika van de schoolboekjes: passief, primitief en in de confrontatie met Europa
gedoemd te verdwijnen.' NRC Handelsblad 'Mann heeft een mooi en aanstekelijk boek geschreven.' Trouw '[...] een zeer nauwgezette,
weloverwogen zoektocht naar het antwoord op de vraag: Hoe zag de Nieuwe Wereld er ten tijde van Columbus uit.' Natuur, Wetenschap &
Techniek 'Krachtig, uitdagend en belangrijk [...] 1491 dwingt ons na te denken over de wijze waarop de geschiedenis van Amerika wordt
onderwezen.' The Washington Post 'Voor iedereen die denkt dat het één grote wildernis was, zal dit boek een fascinerende verrassing zijn.'
The Times Tijdens een bezoek aan Yucatán, overdonderd en betoverd door de Maya-ruïnes, werd het Charles Mann in alle omvang duidelijk
dat Columbus in 1492 een hemisfeer met mensen en culturen betrad die in alles verschilde van de ons toen bekende werelddelen Europa en
Azië.Mann schrijft voor Science en The Atlantic Monthly.
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
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marktwerking.
Recounts the history of a widely used statistical technique in economics, offering insight into how innovative research tools gain acceptance.
Covering both Micro and Macroeconomics in one concise paperback volume, this book shows readers how to think and act like an economist
by showing them how to use economic concepts in their everyday lives and careers. Organized around the Five Key Principles of Economics
The Principle of Opportunity Cost, The Marginal Principle, The Principle of Diminishing Returns, The Spillover Principle, and The Reality
Principle. For economists and those making financial decisions and analyses.
In De wording van Steve Jobs wordt afgerekend met het stereotype, eendimensionale beeld van Jobs als opvliegende, zelfzuchtige leider.
Diepgravend, gedetailleerd en zich baserend op solide feiten, tonen de auteurs hoe de onbezonnen ondernemer die wordt verstoten uit het
bedrijf dat hij zelf oprichtte, uitgroeit tot een visionair leider. Schlender en Tetzelli vertellen het werkelijke verhaal over Jobs: hoe hij worstelde
met zijn tekortkomingen en leerde om zijn sterke eigenschappen maximaal in te zetten. Hun rijke beschrijvingen worden ondersteund door
exclusieve verhalen van Jobs’ naasten die voor het eerst meewerken aan een biografie, waardoor een gelaagd, authentiek en compleet
portret ontstaat. Ze spraken met Jobs echtgenote, vrienden, collega’s en concurrenten. En zo wordt duidelijk dat Jobs’ ongeëvenaarde
succes op veel meer pijlers rustte dan ‘slechts’ de juiste producten kiezen – zoals iMac, iPod, iPhone, iPad. Juist in zijn latere leven werd hij
geduldiger, ontwikkelde hij een zeer hechte band met zijn team die gecombineerd met zijn fameuze, niet aflatende passie, Apple tot een van
de meest succesvolle bedrijven ooit maakte. ‘Beste portret ooit. Voor het eerst geheel volledig.’ – Eddy Cue, Hoofd Software Apple ‘Steve
Jobs zoals u hem niet kent. Deze biografie toont ook de “zachte kant” van de Apple-oprichter.’ – De Morgen ‘Bevat meer details over de
computerindustrie dan Isaacsons biografie.’ – NRC Handelsblad
Analyse van de rol van geld in de economie, in relatie tot het monetaire systeem en de rol van goud, banken en het overheidsbeleid.
Buying and Selling the Environment: How to Design and Implement a PES Scheme provides a guide to the design and implementation of
PES schemes that ‘mimic’ market processes, including three key elements: the estimation of the demand for environmental services, an
understanding of the costs of supply, and how to predict the productivity of actions taken. This book will act as an instructional manual for
practitioners, policymakers and their advisors in government and non-government organizations. Users will find a step-by-step demonstration
based on firsthand experiences gained through a PES application at two case study sites. Finally, the book presents research in applied
economics and bio-physical modeling. Presents original and novel research in PES scheme design and implementation Provides an
instructional manual for practitioners, policymakers and their advisors Includes case study that is based on the practical application of
rigorous concepts
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.
Kritische analyse van de gevolgen van de globalisering en de maatregelen van Wereldbank, IMF en WTO voor de economie van de nietwesterse landen.
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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.
Important and celebrated economist Leland Yeager is one of the architects of the 'Virginia School' of political economy that has produced two
Nobel laureates (James Buchanan and Ronald Coase) and the Public Choice movement. A number of top class contributors have here been
brought together to produce a festschrift in Yeager’s honor – edited by Roger Koppl, and including the aforementioned Buchanan, Gordon
Tullock, David Colander, Deirdre McCloskey and Roger Garrison.
Presents a guide to the names and specialities of American and Canadian publishers, editors, and literary agents, including information on
the acquisition process and on choosing literary agents.
In ‘Brave New Work’ doet Aaron Dignan uit de doeken hoe je je organisatie opnieuw kunt uitvinden. Ondanks alle technologische
vooruitgang blijkt er fundamenteel weinig veranderd te zijn op ons werk: gebrek aan vertrouwen, trage besluitvorming, een overmaat aan
zinloze vergaderingen en mailwisselingen, en moeizame budgetdiscussies. Aaron Dignan laat zien dat er bij veel bedrijven een grondige
transformatie van het operating system nodig is: de principes en werkvormen die de bedrijfscultuur bepalen. Want je repareert een team,
afdeling of organisatie nu eenmaal niet door quick fixes en wat gerommel in de marge. ‘Brave New Work’ leert je op een andere manier
naar je organisatie te kijken en laat zien hoe je de werkprincipes van Dignan ook binnen jouw bedrijf kunt toepassen. Met als resultaat
werknemers die met meer plezier en energie en ongehinderd door frustraties hun werk uitvoeren en zo veel meer waarde toevoegen.

Joost Minnaar en Pim de Morree, beter bekend als de Corporate Rebels, zijn op een missie om een revolutie te
ontketenen in de manier waarop we werken. In de zomer van 2015 zegden Joost en Pim hun veelbelovende, maar
frustrerende banen op om de ruim honderd namen op hun bucketlist van ’s werelds meest inspirerende organisaties,
managementgoeroes, vooraanstaande wetenschappers, tegendraadse ondernemers en CEO’s te spreken. Volg ze op
hun avontuur en lees in ‘Corporate Rebels’ wat ze te weten kwamen op hun ontdekkingstocht. Werk kan leuker, beter
en inspirerend zijn, ook voor jou!
Pleidooi voor een pluralistische wereldorde met verschillende besluitvormingscentra.
Op 30 juni 1960 werd de Belgische kolonie Congo onafhankelijk verklaard. Koning Boudewijn schetste in een erg
paternalistische redevoering een rooskleurig beeld van de kolonisatie. Tegen het protocol in kwam de verkozen
Congolese premier Lumumba met een onverwachte speech: hij richtte zich niet tot de meesters van weleer, maar tot 'de
Congolese mannen en vrouwen, strijders voor de onafhankelijkheid die vandaag hun overwinning vieren'. Op 17 januari
1961 werd Lumumba vermoord in Katanga, de rijke koperprovincie die ondertussen met Belgische hulp, van Congo was
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afgescheurd. In dit boek wordt aan het licht gebracht wie Patrice Lumumba heeft vermoord, waarom en hoe dit is
gebeurd. Dit verhaal van een aangekondigde moord werd geschreven in Brussel, waar men van oordeel was, dat de
liquidatie van Lumumba onontbeerlijk was, om de belangen van de trusts die de kolonie als hun wingewest ontgonnen,
voor de toekomst veilig te stellen. In 2010 dienden de nabestaanden van Patrice Lumumba bij het Brussels gerecht een
klacht in tegen een tiental Belgen voor hun betrokkenheid bij de moord. De klacht is ontvankelijk verklaard, en een
onderzoek is opgestart. Begin 2016 dook bijkomende bewijsmateriaal op, toen bij een huiszoeking in de nalatenschap
van een Belgisch politiecommissaris, resten van de vermoorde premier werden gevonden. Tien jaar na de indiening van
de klacht wachten we nog altijd op de resultaten van het onderzoek. Waarom ? Is het de bedoeling om het onderzoek te
rekken tot alle aangeklaagde personen zijn overleden, en de klacht zonder voorwerp wordt?
Wat Steve Jobs was voor Apple is Jeff Bezos voor Amazon. Bezos werkte als dikbetaalde Wall Street-handelaar, maar
durfde in de begindagen van het internet opnieuw te beginnen als ondernemer met een magazijn in zijn garage. Die gok
werd beloond. Zijn bedrijf Amazon maakte in de afgelopen twintig jaar een onwaarschijnlijke groei door: van online
boekhandel naar ’s werelds grootste warenhuis. Brad Stone beschrijft de fascinerende geschiedenis van Bezos als
ondernemer en laat zien hoe de ontwikkeling van het bedrijf vervlochten is met diens grootse ideeën over competitie en
innovatie. Hij sprak met Bezos zelf en met groot aantal (voormalige) Amazon-medewerkers en geeft als eerste een
inkijkje in een bedrijfscultuur van gedurfde investeringen en meedogenloze ambitie. Mr. Amazon is een genuanceerd en
onthullend portret van dit fascinerende bedrijf en zijn excentrieke oprichter.
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
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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
PRAISE FOR VALUE CREATION PRINCIPLES "In Value Creation Principles, Madden introduces the Pragmatic Theory
of the Firm that positions the firm as a system fueled by human capital, innovation, and, at a deeper level, imagination.
He challenges us to understand how we know what we think we know in order to better discover faulty assumptions that
often are camouflaged by language. His knowledge building loop offers guideposts to design experiments and organize
feedback to facilitate early adaptation to a changed environment and to avoid being mired in ways of thinking rooted in
'knowledge' of what worked well in the past—a context far different from the context of today. His book explains a way of
being that enables those who work for, or invest in, business firms to see beyond accounting silos and short-term
quarterly earnings and to focus on capabilities instrumental for creating long-term future and sustainable value for the
firm's stakeholders. I can't recommend this astounding book enough especially given its deep and timely insights for our
world today." —John Seely Brown, former Chief Scientist for Xerox Corp and Director of its Palo Alto Research Center
(PARC); co-author with Ann Pendleton-Jullian of Design Unbound: Designing for Emergence in a White Water World "In
contrast to existing abstract theories of the firm, Madden's pragmatic theory of the firm connects management's decisions
in a practical way to a firm's life cycle and market valuation. The book promotes a firm's knowledge building proficiency,
relative to competitors, as the fundamental driver of a firm's long-term performance, which leads to insights about
organizational capabilities, intangible assets, and excess shareholder returns. Value Creation Principles is ideally suited
to facilitate progress in the New Economy by opening up the process by which firms build knowledge and create value,
which is a needed step in revising how neoclassical economics treats the firm." —Tyler Cowen, Professor of Economics,
George Mason University; co-author of the popular economics blog Marginal Revolution "Bartley Madden rightfully points
out that both textbook and more advanced economic theories of the firm fail to address the concerns of top management
and boards of directors. He offers a tantalizing pragmatic alternative that directly connects to quantitative changes in the
firm's market value. His framework gives recognition to the importance of intangible assets, and his pragmatic approach
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is quite complementary to the Dynamic Capabilities framework that strategic managers implicitly and sometimes explicitly
employ." —David J. Teece, Thomas W. Tusher Professor in Global Business, Faculty Director, Tusher Center for the
Management of Intellectual Capital, Haas School of Business, University of California, Berkeley
The most successful first edition of a principles of economics text in Prentice Hall history. The authors build a framework
for economic reasoning on the Five Principles of Economics then moves the student from memorization to understanding
by applying these simple, intuitive and memorable principles repeatedly throughout the text in an "active learning"
environment (Economic Experiments, Economic Detective, Using the Tools). The goal is for student to not only think like
economists, but to act like economists. The economics analysis is rigorous yet accessible to the average student. The
macroeconomics organization is modern and balanced, with equal weight given to showing how they are linked. WebCT,
Blackboard, myPHLIP supported.
In hechtenis van schrijversduo Nicci French, bekend van de Frieda Klein-reeks, gaat over een vrouw die vanuit de gevangenis haar onschuld
probeert te bewijzen. Een thriller vol onverwachte wendingen. In hechtenis is de spannende literaire thriller van het wereldberoemde
schrijversduo Nicci French, bekend van onder andere de Frieda Klein-serie. Tabitha zit vast in een huis van bewaring, beschuldigd van
moord op buurman Stuart Rees. Van de bewuste dag kan ze zich echter haast niets herinneren, ze leed aan een depressie. Toch denkt ze
dat ze onschuldig is. Wanneer ze merkt dat haar beoogde advocaat hieraan twijfelt, besluit ze zelf haar verdediging op zich te nemen. Maar
dat blijkt lastig vanuit de cel. Diverse kennissen uit het dorp en haar ex bezoeken haar in de gevangenis, waardoor ze erachter komt dat
Stuart weinig vrienden had en dat zij zelf vanaf het moment dat ze weer in het dorp was komen wonen met argusogen wordt bekeken. Zou
iemand haar de schuld in de schoenen proberen te schuiven of heeft ze het misschien toch zelf gedaan? Nicci French heeft weer een
spannende thriller geschreven, vol onverwachte plotwendingen.
In the run up to the June 8th General Election, Raoul Martinez and his publisher have decided to make the ebook of his book Creating
Freedom free to readers in the UK so that the ideas and knowledge contained within it can be as widely disseminated as possible. We are far
less free than we like to think. In Creating Freedom, Raoul Martinez exposes the mechanisms of control that pervade our lives and the myths
on which they depend. Exploring the lottery of our birth, the coercive influence of concentrated wealth, and the consent-manufacturing
realities of undemocratic power, he shows that our faith in free media, free markets, free elections and free will is dangerously misplaced.
Written with empathy and imagination, this scholarly, fierce and profoundly hopeful manifesto makes a dazzling case for creating freedom on
our own terms.
For the 1-semester course in Microeconomic Principles. This easy to read and accessible text engages students with familiar real-world
examples and applications that bring economics to life. Ayers/Collinge use an Explore & Apply theme to show students how economics is a
part of their everyday lives and how it can be a useful tool in making personal decisions and evaluating policy decisions. Microeconomics:
Explore & Apply, only 18 chapters, focuses on those topics that are at the heart of economics, making this text one of the briefest in the
market. Examples of this focus include strong coverage of consumer and producer surplus; and straightforward coverage of market structure
(Ch. 10), which allows you to streamline your presentation and not overwhelm your students with excessive mathematical detail.
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De economische wetenschap ligt in duigen. De financiële crisis werd niet voorspeld, laat staan voorkomen. Achterhaalde economische
theorieën hebben een wereld mogelijk gemaakt waarin nog steeds extreme armoede heerst, terwijl de allerrijksten elk jaar rijker worden.
Economisch handelen tast de natuur zo sterk aan dat onze toekomst gevaar loopt. In Donuteconomie laat econoom Kate Raworth zien hoe
het mainstream economische denken ons op een dwaalweg heeft gezet. Ze tekent de routekaart die ons kan leiden naar het punt waarop in
de behoefte van iedereen kan worden voorzien, zonder dat dit ten koste gaat van onze planeet. Dit alles resulteert in een alternatief en
innovatief economisch model voor de 21e eeuw.
This easy-to-read, accessible, macro-first principles book engages readers with familiar real-world examples and applications that bring
economics to life. The authors follow an Explore and Apply theme that shows learners how economics is a part of their everyday lives, and
how it can be a useful tool in making personal decisions and evaluating policy decisions. The Enhanced Edition contains more detail and
more in-depth coverage of key economic concepts, expanded multiplier coverage, new coverage of crowding out, greater detail on exchange
rates, more extensive treatment of antitrust, and much more. For individuals interested in the principles of economics-and how those
principles effect the details of daily living.
The most successful first edition of a principles of economics text in Prentice Hall history. The authors build a framework for economic
reasoning on the Five Principles of Economics then move the student from memorization to understanding by applying these simple, intuitive
and memorable principles repeatedly throughout the text in an "active learning" environment (Economic Experiments, Economic Detective,
Using the Tools). The goal is for students to not only think like economists, but to act like economists. The economic analysis is rigorous yet
accessible to the average student. The organization is modern and balanced, with equal weight given to Classical (long-run comes first),
Keynsian, and Monetarist philosophies, with an effort to show how they are linked. Designed for that majority of students who will not go on to
other economics courses, the text also functions as a solid foundation for more advanced courses. PHLIP supported.
Includes the articles that highlight research on the role of western economic advisors in China before the Communist Revolution, minimum
wage legislation, a symposium on Clement Juglar, and a comparison of the work in the history of economics and the history of science.
In Illiberal Reformers, Thomas Leonard reexamines the economic progressives whose ideas and reform agenda underwrote the Progressive
Era dismantling of laissez-faire and the creation of the regulatory welfare state, which, they believed, would humanize and rationalize
industrial capitalism. But not for all. Academic social scientists such as Richard T. Ely, John R. Commons, and Edward A. Ross, together with
their reform allies in social work, charity, journalism, and law, played a pivotal role in establishing minimum-wage and maximum-hours laws,
workmen's compensation, progressive income taxes, antitrust regulation, and other hallmarks of the regulatory welfare state. But even as
they offered uplift to some, economic progressives advocated exclusion for others, and did both in the name of progress. Leonard
meticulously reconstructs the influence of Darwinism, racial science, and eugenics on scholars and activists of the late nineteenth and early
twentieth centuries, revealing a reform community deeply ambivalent about America's poor. Economic progressives championed labor
legislation because it would lift up the deserving poor while excluding immigrants, African Americans, women, and 'mental defectives, ' whom
they vilified as low-wage threats to the American workingman and to Anglo-Saxon race integrity. Economic progressives rejected property
and contract rights as illegitimate barriers to needed reforms. But their disregard for civil liberties extended much further. Illiberal Reformers
shows that the intellectual champions of the regulatory welfare state proposed using it not to help those they portrayed as hereditary inferiors,
but to exclude them. -- Provided by publisher.
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Verschillende aspecten van de Griekse spelen die in de loop van duizend jaar iedere vier jaar in Olympia werden gehouden (776 v.Chr.- 261
n.Chr.).
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.
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