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De eigenares van een detectivebureau in Botswana
probeert een tien jaar geleden verdwenen
Amerikaanse jongen op te sporen.
Bitcoin en andere op computertechniek gebaseerde valuta
kunnen een revolutie in onze maatschappij veroorzaken. Zijn
ze de oplossing voor de vertrouwensbreuk tussen burger en
bank? Kunnen ze een motor worden voor de welvaart van
derdewereldlanden? Zijn ze de nieuwste criminele
handelsroute? Of iets heel anders? Wall Street Journaljournalisten Paul Vigna en Michael J. Casey leggen het
fenomeen cryptovaluta bloot: hoe is het ontstaan, hoe werkt
het en welke rol gaat het spelen in onze samenleving? Veel is
nog onzeker, maar in elk geval staan we op de drempel van
een nieuw economisch tijdperk; een tijdperk waarin het
traditionele financiële en sociale stelsel opnieuw wordt
uitgevonden.
Onrust op de beurzen, de roep om toezicht en
herstructurering van het financiële stelsel deze tijd vraagt om
een hernieuwde kennismaking met een van de belangrijkste
machtsfactoren in onze samenleving: geld. Macro-econoom
Felix Martin beschrijft als een ware biograaf het verhaal van
de geboorte en ontwikkeling van geld. Van de vroegste
samenlevingen tot aan de huidige tijd: Martin bewijst dat geld
al eeuwen de maatschappelijke verhoudingen tussen arm en
rijk, handelaar en bank, markt en overheid structureert. Geld
laat zien hoe het komt dat economische principes zon grote
invloed op politiek en maatschappij hebben. Tegelijk is het
een boeiende historie van een onmisbaar element in ons
dagelijks leven. Felix Martin studeerde klassieke talen en
ontwikkelingseconomie in Oxford en internationale
betrekkingen aan de Johns Hopkins University. Hij
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promoveerde in Oxford in de macroeconomie. Hij werkt sinds
1998 in de financiële wereld en publiceert regelmatig in The
New York Review of Books en de Financial Times. `Een
uitmuntende synthese. Een lucide, kleurrijke inleiding op
3000 jaar monetaire geschiedenis. [] Zeer onderhoudend.
Financial Times `Felix Martin comprimeert het breedst
mogelijke onderwerp tot een vlammend, mogelijk
levensveranderend boek dat de algemeen aanvaarde kennis
over datgene waarvoor we onze ziel verkopen met de grond
gelijk maakt. Shortlist

A supplementary reader for all levels of Cost and
Management Accounting courses. This reader contains
thirty-nine recent business press and academic articles
all representing state-of-the-art thinking and examples on
a wide variety of management accounting topics in many
types of service and manufacturing contexts. The articles
parallel the contents of Management Accounting 3/e
(Atkinson, et al.), but can be used with any core
management and cost accounting text. While this book
can be used to supplement any management or cost
accounting text, the readings have been designed to
accompany Anthony Atkinson, Rajiv Banker, R. S.
Kaplan and S. Mark Young's textbook, Management
Accounting, 3rd Edition (Prentice Hall, 2001). In addition,
the Instructor's Manual keys the readings to other
textbooks so that the casebook can also be used with
these entries.
Readings in Management Accounting
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