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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.
Introduce your students to how empirical researchers actually think about and apply
econometric methods with the practical, professional approach in Wooldridge's
INTRODUCTORY ECONOMETRICS: A MODERN APPROACH, 5E. Unlike traditional texts,
this book's unique presentation demonstrates how econometrics can be used to empirically
study and answer questions across a variety of disciplines. A reflection of how econometric
instruction has evolved, INTRODUCTORY ECONOMETRICS is organized around the type of
data being analyzed with a systematic approach, where assumptions are introduced only as
they are needed to obtain a certain result. This approach simplifies the exposition and makes
the text's material easier for students to comprehend. Packed with timely, relevant applications
the text emphasizes examples that have implications for policy or provide evidence for or
against economic theories. More than 100 intriguing data sets are now available in six formats
for your teaching flexibility. A wealth of new and revised instructor resources, written by the
author, is provided at no cost to the instructor. The Instructor's Manual with Solutions contains
answers to all problems and exercises, teaching tips on how to present the material in each
chapter and also sources for each of the data files, with many suggestions on how to use them
on problem sets, exams, and term papers. For the first time ever, a new Test Bank has been
created to aid instructors as they teach the course. PowerPoint slides and Scientific Word
slides are also new to this edition. The updated Data Set Handbook is also available to help
instructors present the latest emerging developments in the field. Give your students a full
understanding of how econometrics is genuinely useful for answering questions in business,
policy evaluation, and forecasting environments with INTRODUCTORY ECONOMETRICS: A
MODERN APPROACH, 5E. Important Notice: Media content referenced within the product
description or the product text may not be available in the ebook version.

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.
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
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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.
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