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complex and fast-moving business world, it can be difficult to gauge how
Think like a freak Stephen J. Dubner 2014-06-12 In hun internationale

sound a company really is. An apparently strong balance sheet and impressive

megasellers Freakonomics en SuperFreakonomics toonden Levitt en Dubner

reported profits may be hiding all sorts of problems that could even spell

aan dat alledaagse problemen vaak opgelost kunnen worden door gedrag dat

bankruptcy. So how do you: Know whether a company is well run and doing

tegen elke normale intuïtie indruist. In Think like a freak wordt onze

well? Decide which ratios and benchmarks to use to assess performance?

gangbare wijze van denken opnieuw op zijn kop gezet en leert de lezer

Work out if a company has massaged its results? Recognise the danger signs

geleerd te denken als een freak, een zonderling, en waarom dat nuttig is.

on the corporate horizon? Compare companies operating in different sectors or

Levitt en Dubner analyseren de beslissingen die we nemen, de plannen die

countries? These and many other important questions are answered in a

we maken, de moraal die we erop nahouden, en ze tonen aan dat hun

completely updated and revised sixth edition of this clear and comprehensive

inzichten kunnen worden toegepast in ons dagelijks leven, waardoor we

guide. It is aimed at anyone who wants to understand a company's annual

slimmere en betere besluiten nemen. Het boek bevat een gereedschapskist

report, judge a customer's creditworthiness, assess a company's investment

met instrumenten voor beter leven en denken. Zo leren we wat de

potential, and much more.

voordelen zijn van iets op te geven in plaats van door te zetten en hoe we

September in Shiraz Dalia Sofer 2010-11-29 Isaac Amin is een welgestelde

succesvol kunnen zijn in iets waar we geen talent voor hebben.

joodse zakenman in het Iran van de sjah, maar na de revolutie van 1979 stort

The Wealth of Nations - Hoe worden landen welvarend? 2009

zijn hele wereld in elkaar. De Revolutionaire Garde verdenkt iedereen die

Kapitaal in de 21ste eeuw Thomas Piketty 2014-10-30 Een van de grootste

geen moslim is van spionage en Isaac wordt gearresteerd. In de gevangenis,

problemen van de economie is de opeenhoping en de verdeling van kapitaal.

waar hij leeft met de vrees zijn familie nooit meer te zien, wordt hij

Dat hangt nauw samen met problemen van ongelijkheid, van concentratie

gemarteld en heeft hij al zijn strijdvaardigheid nodig om te overleven.

van welvaart en van economische groei. Bevredigende oplossingen voor die

Intussen worden Isaacs vrouw en kinderen geplaagd door onzekerheid, spijt

problemen waren tot nu toe moeilijk te vinden. Theorieën te over, maar

en rouw, maar ondanks hun schuldgevoelens gaat voor hen het leven door.

relevant historisch onderzoek was niet voorhanden. In Kapitaal in de 21ste

Belangrijkste vraag van het leven Nick Lane 2018-04-25 'Dit is een boek voor

eeuw analyseert Thomas Piketty een groot aantal gegevens uit de laatste

mensen die geen tijd hebben voor koetjes en kalfjes. Het is een boek voor

twee eeuwen en uit twintig landen. Zo weet hij fundamentele economische

mensen die geen zin hebben om altijd maar weer te lezen over voorbijgaande

en sociale processen bloot te leggen. Hij toont aan dat de moderne economische

zaken en modeverschijnselen. Dit is een boek voor mensen die schaamteloos

groei en de spreiding van kennis ons in staat hebben gesteld om de

willen doorstomen naar de meest fundamentele tijdloze vragen van dit

ongelijkheid op apocalyptische schaal die Marx had voorspeld te voorkomen.

bestaan: waar komen wij vandaan? Wie zijn wij, en waarom zien wij eruit

Maar de diepere structuur van kapitaal en ongelijkheid is er in wezen niet

zoals we eruitzien? Waarom worden we oud? Waarom hebben we seks?

door veranderd, zoals we in ons optimisme na de Tweede Wereldoorlog

Waarom gaan we dood? En hoe kon er ooit leven ontstaan uit de dode

dachten. De belangrijkste oorzaak van de ongelijkheid is de tendens dat de

materie van de vroege aarde?' Rosanne Hertzberger Overal om ons heen is

opbrengst op kapitaal groter is dan de economische groei - iets wat nu tot

leven. We komen het tegen in simpele vormen, zoals bacteriën, of in

extreme ongelijkheid dreigt te leiden. Het wakkert de onvrede aan en

complexe vormen - paardenbloemen, spreeuwen, mensen. Maar waarom

ondermijnt democratische verworvenheden. Het is aan de politiek om die

bestaat die tweedeling eigenlijk? Na het begin van het leven, 4 miljard jaar

tendens in te tomen. Kapitaal in de 21ste eeuw is een buitengewoon

geleden, duurde het 2,5 miljard jaar voordat sommige simpele organismen de

ambitieuze onderneming, waarvan de grote waarde alom wordt erkend. Het

sprong maakten naar complexiteit. Hoe kwam dat? En hoe is het leven

is een herbezinning op de economische geschiedenis en het dwingt ons de

begonnen? De belangrijkste vraag van het leven geeft een even grondig als

werkelijkheid nuchter onder ogen te zien.

betoverend antwoord op deze vragen van het leven: waarom zijn we zoals

De intelligente belegger Benjamin Graham 2015-03-25 Volgens Warren

we zijn, en waarom zijn we hier überhaupt? Nick Lane (1967) is biochemicus

Buffet verreweg het beste boek over beleggen dat ooit is geschreven. De

aan University College London. In 2010 werd hij onderscheiden met de

klassieker ‘De intelligente belegger’ uit 1949 wordt zelfs na ruim 70 jaar nog

Royal Society Prize for Science Books voor zijn boek Levenswerk. In 2015

steeds geprezen als de bijbel die iedere belegger gelezen moet hebben. De

ontving hij de Biochemical Society Award voor zijn bijdrage aan de

filosofie van Benjamin Graham heeft zich door de jaren heen keer op keer

moleculaire wetenschappen. 'Een van de sterkste en helderste boeken over

bewezen – hij behoedt beleggers voor kostbare fouten en leert ze een

de geschiedenis van het leven in jaren.' THE ECONOMIST

succesvolle langetermijnstrategie te ontwikkelen. Omdat Graham niet vertelt

Andermans geld Justin Cartwright 2011-07-07 De eerbiedwaardige bank

wélke aandelen je zou moeten kopen, maar juist een effectieve manier van

Tubal & Co is al meer dan 300 jaar een familiebedrijf. Julian Trevelyan-Tubal

denken en handelen aanleert, is het boek nog steeds verbazingwekkend

voert er al enige tijd het bewind sinds zijn vader is geveld door een

actueel. ‘De intelligente belegger’ is in de loop der jaren in talloze talen

hersenbloeding. Maar de afgelopen jaren heeft de bank zijn geld voornamelijk

vertaald en sinds verschijnen zijn er wereldwijd meer dan 1 miljoen

in hedgefondsen gestopt en nu staat hij op het punt van omvallen. Alleen

exemplaren verkocht. Niet voor niets door Warren Buffet uitgeroepen tot

verkoop kan hem redden, maar dan moet de bank wel gezond lijken. Julian is

verreweg het beste boek over beleggen dat ooit is geschreven. Met een

dan ook bezig om honderden miljoenen rond te sluizen van privéstichtingen

uitgebreide inleiding van superbelegger John C. Bogle, oprichter van The

naar de bank. In Cornwall heeft theatermaker Artair MacCleod ondertussen

Vanguard Group.

hele andere zorgen: de maandelijkse toelage die hij van Tubal & Co krijgt, is

Guide to Analysing Companies The Economist 2015-01-06 In today's volatile,

plotseling gestopt. Net nu hij Daniel Day-Lewis lijkt te kunnen strikken voor
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een filmrol in een door hem geschreven scenario. Een journaliste gaat op

niet vertellen over het kapitalisme, boordevol informatie over geld,

onderzoek uit naar de achtergrond van het stoppen van de toelage. Langzaam

gelijkheid, vrijheid en hebzucht, laat zien dat de vrije markt veel verliezers

ontspint zich een web van geheimen en bedrog, een familie die de gelederen

kent en vaak leidt tot een inefficiënte manier van economie bedrijven. In dit

sluit en een bank die de speelbal van hedgefondsen en speculanten wordt.

prikkelende boek legt de auteur, die in de traditie staat van John Kenneth

Andermans geld trekt de lezer mee in een wereld waarin miljoenen even

Galbraith and Joseph Stiglitz, uit hoe de economie echt werkt en waarom

gemakkelijk worden verdiend als verloren. Een wereld waarin bankiers

verstandig overheidsbeleid meestal tot betere resultaten leidt dan pure

weinig geleerd hebben van de crisis en Russische oligarchen en Amerikaanse

marktwerking.

durfinvesteerders de dienst uitmaken.

A Guide for the Young Economist William Thomson 2001 In clear, concise

Byzantium / druk 1 Judith Herrin 2013-02-15 Geschiedenis van het

language—a model for what he advocates—William Thomson shows how to

Byzantijnse keizerrijk dat bestond van 324 tot 1453.

make written and oral presentations both inviting and efficient.

Het Tweede machinetijdperk Erik Brynjolfsson 2014-10-08 Internationale

The Economist Guide to Analysing Companies Bob Vause 2014-12-01 In

bestseller over de impact van technologie op ons leven: Google Glasses,

today's volatile, complex and fast-moving business world, it can be difficult to

zelfrijdende auto's, computers die het menselijk brein vervangen... De

gauge how sound a company really is. An apparently strong balance sheet and

digitalisering heeft ons leven drastisch veranderd, en we staan nog maar aan

impressive reported profits may be hiding all sorts of problems that could

het begin van deze revolutie. 'Vanaf nu wordt de verandering pas echt

even spell bankruptcy. So how do you:Know whether a company is well run

duizelingwekkend', aldus Erik Brynjolfsson en Andrew McAfee, beiden

and doing well? Decide which ratios and benchmarks to use to assess

verbonden aan het prestigieuze MIT. 'En het is aanpassen of verliezen.'

performance? Work out if a company has massaged its results? Recognise the

Miljoenen mensen dreigen hun baan te verliezen, precaire

danger signs on the corporate horizon?Compare companies operating in

machtsevenwichten verschuiven en de sociale ongelijkheid groeit. Dit

different sectors or countries?These and many other important questions are

tweede tijdperk der machines kan echter ook zorgen voor meer welvaart.

answered in a completely updated and revised sixth edition of this clear and

Maar dan moeten we nu de juiste keuzes maken.

comprehensive guide. It is aimed at anyone who wants to understand a

Een werkweek van 4 uur Timothy Ferriss 2017-01-25 Vergeet het oude

company's annual report, judge a customer's creditworthiness, assess a

concept van hard werken tot aan je pensioen en stel je spannende

company's investment potential, and much more.

levensplannen niet uit Vraag Timothy Ferriss wat hij aan het doen is, en de

Wat is populisme? Jan-Werner Müller 2017-02-24 Wat is populisme? biedt

kans is groot dat je als antwoord krijgt: ‘skiën in de Andes’, ‘duiken in

een overtuigende analyse van wat er nu eigenlijk aan de hand is en is een

Panama’ of ‘tangodansen in Buenos Aires’. Ferriss heeft namelijk het

must read voor eenieder die de oorzaken en het succes van dit snelgroeiende

achterhaalde idee van ‘eerst werken, dan leven’ ingeruild voor een rijk leven

fenomeen wil begrijpen. Populisten als Donald Trump, Marine Le Pen en

in het hier en nu. Niet geld stelt je daartoe in staat, maar de nieuwe

Geert Wilders drukken steeds duidelijker hun stempel op de mondiale

economische factoren tijd en mobiliteit. Wacht niet langer, zeker niet in

politiek. Het fenomeen verspreidt zich razendsnel over heel Europa en de

tijden van economische onzekerheid. En vergeet het achterhaalde idee van

rest van de wereld. Maar wat ís populisme eigenlijk precies? In dit essay

werken tot je pensioen. Of je nu die grote wereldreis wilt maken, een

geeft Jan-Werner Müller antwoord op deze zeer actuele en dringende vraag.

maandelijks salaris van vijf cijfers wilt met zo weinig mogelijk inspanning, of

Brengt populisme regering en volk nader tot elkaar of is het een bedreiging

gewoon minder wilt werken en meer wilt genieten – Een werkweek van

voor de democratie? Wat is het verschil tussen links en rechts populisme? Uit

vier uur geeft het antwoord. Dit revolutionaire boek wijst je de weg naar een

wie bestaat ‘het volk’ eigenlijk en wie kan namens dat volk spreken? Aan de

nieuw leven van weinig werkuren, veel vrije tijd en geld in overvloed, of je

hand van deze en andere prangende vragen zet Jan-Werner Müller in zijn

nu een overwerkte loonslaaf bent of een ondernemer die klem zit in het

baanbrekende boek een heldere theorie over het populisme uiteen. Ook stelt

succes van zijn bedrijf. De pers overEen werkweek van 4 uur ‘Geweldig! Dit

hij met behulp van concrete strategieën voor hoe we het best met dit

boek zal je leven veranderen.’ The New York Times ‘Zijn adviezen snijden

oprukkende verschijnsel om kunnen gaan en de claims van populisten

en hout en zijn soms verfrissend anders en eigenwijs.’ Aktueel ‘Het kan: veel

kunnen weerleggen. Een ware eyeopener. ‘Populisme en rechtsstaat gaan

verdienen, weinig werken.’ Intermediair

moeizaam samen. Müller gaat een stap verder: ook de democratie blijft niet

Donuteconomie Kate Raworth 2017-12-01 De economische wetenschap ligt in

onaangetast.’ Bastiaan Rijpkema, auteur van Weerbare democratie ‘Dit is een

duigen. De financiële crisis werd niet voorspeld, laat staan voorkomen.

mooi essay over populisme waarin alles wat er over gezegd kan worden,

Achterhaalde economische theorieën hebben een wereld mogelijk gemaakt

gezegd wordt.’ Meindert Fennema, biograaf van Geert Wilders ‘Hoe

waarin nog steeds extreme armoede heerst, terwijl de allerrijksten elk jaar

populisme tot verlies aan pluraliteit leidt, wordt glashelder beschreven [door]

rijker worden. Economisch handelen tast de natuur zo sterk aan dat onze

Jan-Werner Müller.’ Marli Huijer in Filosofie Magazine

toekomst gevaar loopt. In Donuteconomie laat econoom Kate Raworth zien

Entertainment Industry Economics Harold L. Vogel 1986-02-28 From the

hoe het mainstream economische denken ons op een dwaalweg heeft gezet.

perspective of an investment analyst, portfolio manager, and economist,

Ze tekent de routekaart die ons kan leiden naar het punt waarop in de

Harold Vogel presents the first comprehensive guide to the business

behoefte van iedereen kan worden voorzien, zonder dat dit ten koste gaat van

economics of the entertainment industries. In a thorough, systematic manner,

onze planeet. Dit alles resulteert in een alternatief en innovatief economisch

the author examines the financing, production, distribution, and marketing of

model voor de 21e eeuw.

a wide range of entertainments that include film, music, broadcasting, cable,

Basic Economics 3rd Ed Thomas Sowell 2007-04-03 An accessible, jargon-free

hotel and casino gaming, the performing arts, and amusement parks. The book

resource outlines the principles behind each major type of economy including

is written in a style that is accessible and interesting to the general reader as

capitalist, socialist, and feudal, in terms of the incentives each creates.

well as the specialist. Entertainment Industry Economics will prove to be an

23 dingen die ze je niet vertellen over het kapitalisme Ha-Joon Chang

invaluable reference for executives, analysts, investors, and legal advisors, and

2011-05-11 Kritische analyse van vrijemarktdenken Er zijn misschien wat

a useful guide for students of arts administration, hotel management and other

nadelen aan verbonden, maar er is eigenlijk geen alternatief voor de

entertainment-related professions. It includes a glossary of terms and

vrijemarkteconomie. We worden er toch ook allemaal beter van? Fout. Ha-

suggestions for further reading.

Joon Chang, een van de meest gerespecteerde economen ter wereld, maakt in

Geld Felix Martin 2013-07-30 Onrust op de beurzen, de roep om toezicht en

dit boek korte metten met de grootste mythes over de economie in het

herstructurering van het financiële stelsel – deze tijd vraagt om een

algemeen en het vrijemarktdenken in het bijzonder. Niet iedereen wordt

hernieuwde kennismaking met een van de belangrijkste machtsfactoren in

rijker van marktwerking, duurbetaalde managers leveren niet per se betere

onze samenleving: geld. Macro-econoom Felix Martin beschrijft als een ware

prestaties en we leven niet in een postindustriële economie. Chang weet elk

biograaf het verhaal van de geboorte en ontwikkeling van geld. Van de

idee dat wij over economie hebben op zn kop te zetten. 23 dingen die ze je

vroegste samenlevingen tot aan de huidige tijd: Martin bewijst dat geld al
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eeuwen de maatschappelijke verhoudingen tussen arm en rijk, handelaar en

creditworthiness, assess a company's investment potential, and much more.

bank, markt en overheid structureert. Geld laat zien hoe het komt dat

Ons feilbare denken Daniel Kahneman 2012-02-02 Kahneman neemt de lezer

economische principes zo’n grote invloed op politiek en maatschappij hebben.

mee op een ontdekkingsreis door de krochten van ons brein in dit zeer

Tegelijk is het een boeiende historie van een onmisbaar element in ons

toegankelijke boek (...). Hij presenteert theorieën, lepelt verrukkelijke

dagelijks leven.

anekdotes op, (en) onderwerpt de lezer aan testjes.' ***** De Volkskrant Daniel

Freakonomics Steven D. Levitt 2011-06-14 `Als Indiana Jones econoom zou

Kahneman, een van belangrijkste psychologen ter wereld, ontving de

zijn, zou hij Steven Levitt heten. Freakonomics leest als een detective. Wall

Nobelprijs voor de Economie voor zijn invloedrijke werk dat het traditionele

Street Journal Wat is gevaarlijker: een pistool of een zwembad? Wat hebben

rationele beslissingsmodel ter discussie stelde. Zijn gedachtegoed heeft

sumoworstelaars en schoolmeesters gemeen? En waarom wonen drugsdealers

diepgaand effect gehad op vele terreinen - onder andere economie,

bij hun moeder? Het zijn vragen die je niet gauw van een econoom zou

psychologie en politiek - en nu geeft hij in één boek een overzicht van al die

verwachten. Maar Steven Levitt is geen typische econoom. In Freakonomics

jaren onderzoek en wetenschap. 'Een verbazingwekkend rijk boek: helder,

onderzoekt hij met co-auteur Stephen Dubner de verborgen kant van de

diepgravend, vol verrassende inzichten en waardevolle zelfhulptips. Het is

dingen om ons heen. De geheimen van de Klu Klux Klan, bijvoorbeeld. Of de

altijd vermakelijk en af en toe zelfs ontroerend, met name als Kahneman zijn

waarheid over vastgoedmakelaars. En, stelt hij, heeft het dalen van de

samenwerking met Tversky memoreert. (...) Iedereen moet dit kopen en

misdaadcijfers in plaats van met een goed draaiende economie niet eigenlijk

lezen.' New York Times Book Review

alles te maken met de legalisering van abortus? Freakonomics is het leukste

Waarom we altijd tijd te kort komen Dan Ariely 2010-04-28 Wanneer je

en verhelderendste boek over economie dat je je kunt voorstellen. Een mix

mensen herinnert aan de tien geboden, zijn ze minder snel geneigd te liegen,

van essentiële feiten en een meeslepende vertelling, die onze blik op de

ook als het atheïsten zijn. Een aspirientje van een duur merk helpt beter

moderne wereld voorgoed verandert en verscherpt. `Een fascinerend en

tegen hoofdpijn dan een goedkoop eigen merk, zelfs al zijn de pilletjes

belangrijk boek, leesbaar, compact en barstensvol informatie over de wereld

identiek. Als we érgens op kunnen rekenen, dan is het wel op de

om ons heen. Wie dit boek over de raadsels van het alledaagse leven heeft

irrationaliteit van menselijk gedrag. En dus maakt het niet uit hoeveel

gelezen moet wel concluderen: economie is belangrijk, interessant en erg

voorlichting een overheid geeft over de gevaren van onbeschermde seks:

leuk. de Volkskrant `Levitt stelt ongewone vragen en geeft provocatieve

zodra de opwinding toeslaat, wordt het gezonde verstand overboord

antwoorden. Slim, precies en tot in detail. New York Times

gekieperd, zoals Ariely met een amusant experiment laat zien. Waarom we

Boomerang Michael Lewis 2012-03-08 Lewis wil de ziel blootleggen van de

altijd tijd te kort komen toont met verrassende voorbeelden en onderzoeken

financiële crisis en gaat op reis. Hij spreekt met IJslandse vissers die naïef en

aan hoe slecht we in staat zijn de juiste beslissingen te nemen en hoe we met

zonder opleiding bankier werden (en nu weer visser zijn); hij praat met de

dat besef ons voordeel kunnen doen. Net als Malcolm Gladwell slaagt Ariely

Griekse premier over de onuitroeibare neiging om te frauderen en te

erin om de nieuwste inzichten over menselijk gedrag voor iedereen

sjoemelen; en hij leert in Ierland waarom de doorgaans pessimistische Ieren

bruikbaar te maken

vanaf 2000 enthousiast huizen gingen bouwen zonder zich af te vragen wie

Exodus Paul Collier 2013-11-06 Hoe migratie onze wereld verandert Nooit

die huizen moest gaan kopen. Terug in Amerika beschrijft hij een hilarische

eerder waren jonge mensen in arme landen zich zo bewust van de

en surreële fietstocht met Arnold Schwarzenegger, die in hoog tempo over

mogelijkheden buiten hun eigen land. Het gevolg is migratie op grote schaal,

zijn schouder uitlegt waarom hij de staat Californië met zo'n grote schuld

waardoor zelfs hele landen ontvolkt kunnen raken. In de gastlanden wonen

moest achterlaten. Net als Geert Mak maakt Lewis in persoonlijke verhalen

mensen van allerlei nationaliteiten, die niet integreren. De bevolking van de

de grote lijnen van de (recente) geschiedenis zichtbaar.

emigratielanden raakt verspreid en het zwaartepunt van hun economische

Ben jij slim genoeg om voor Google te werken? William Poundstone

activiteit ligt vaak buiten hun land van oorsprong. Exodus zal veel discussie

2012-06-06 o Je krimpt tot een grootte van een dubbeltje en wordt in een

opleveren Paul Collier neemt een prikkelende stelling in. Hij bepleit dat

blender gegooid. De blender zal binnen een minuut worden aangezet. Wat

nationale grenzen alleen binnen strenge regels overschreden kunnen

doet je? o Je zet een glas met water op een grammofoon en geleidelijk begint

worden. Exodus presenteert ethische en legitieme redenen om migratie te

die steeds sneller te draaien. Wat gebeurt er als eerst: het glas glijdt ervan af,

beperken, in het belang van zowel de samenleving in de gastlanden als in de

het glas valt om of het water valt eruit? o Je krijgt een blok kaas en een mes.

migratielanden. Collier onderbouwt zijn betoog met de verhalen van mensen

Hoeveel keer moet je de kaas snijden, zodat je 27 kleine, gelijke blokjes hebt?

die achterbleven, van mensen die emigreerden naar nieuwe landen en van

o Hoeveel hele getallen tussen de 1 en 1.000 bevatten een 3? o Op een

degenen die het effect van migranten in hun eigen maatschappij

verlaten snelweg is de kans dat er een auto langskomt binnen 30 minuten

ondervinden. Paul Collier is hoogleraar Economie in Oxford en was directeur

95%. Hoe hoog is de kans dat er een auto langskomt binnen 10 minuten? o

ontwikkelingsonderzoek van de Wereldbank. Hij was topadviseur over

Leg aan je neefje van acht jaar uit wat een database is en gebruik hiervoor 3

Afrika voor Tony Blair en wordt regelmatig door verschillende

zinnen. Dit zijn vragen die je gesteld kunnen worden als je bij Google - of een

wereldleiders om advies gevraagd over de armoedeproblematiek.

willekeurig ander bedrijf in de dotcom economy - solliciteert. Ben jij slim

Het pijnstillerimperium Patrick Radden Keefe 2021-09-21 'Een non-fictie-

genoeg om bij Google te werken? loodst je langs verrassende antwoorden op

tegenhanger van de Great American Novel.' ····· NRC De naam Sackler prijkt

tientallen van de meest uitdagende vragen die op je afgevuurd kunnen

groots op de muren van het Louvre, het Metropolitan Museum of Art, Oxford

worden tijdens een sollicitatiegesprek.

en Harvard University. De familie staat bekend om de omvangrijke donaties

The Economist 2000

aan kunst en wetenschap. De bron van het familiefortuin was jarenlang
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onbekend, totdat uitkwam dat de Sacklers miljarden verdienden aan het

2014-10-30 In today's volatile, complex and fast-moving business world, it can

produceren en op de markt brengen van de pijnstiller OxyContine. Dit

be difficult to gauge how sound a company really is. An apparently strong

verslavende medicijn was de aanjager van de wereldwijde opiatencrisis die

balance sheet and impressive reported profits may be hiding all sorts of

honderdduizenden mensen fataal werd. In dit literaire meesterwerk onthult

problems that could even spell bankruptcy. So how do you: - Know whether

Patrick Radden Keefe de schokkende waarheid die schuilgaat achter een van

a company is well run and doing well? - Decide which ratios and benchmarks

de rijkste en meest gesloten families ter wereld. Het pijnstillerimperium is

to use to assess performance? - Work out if a company has massaged its

het verhaal van de opkomst en de val van een Amerikaanse dynastie, en een

results? - Recognise the danger signs on the corporate horizon? - Compare

aanklacht tegen de hebzucht van de superrijken in de eenentwintigste eeuw.

companies operating in different sectors or countries? These and many other

'Als er een non-fictie-tegenhanger zou bestaan van de Great American Novel

important questions are answered in a completely updated and revised sixth

dan zou dit boek daar een geslaagd voorbeeld van zijn. [...] een knap staaltje

edition of this clear and comprehensive guide. It is aimed at anyone who

onderzoeksjournalistiek.' in NRC Handelsblad 'Dit boek zal je bloed doen

wants to understand a company's annual report, judge a customer's

koken [...] Een vernietigend portret van een familie die door hebzucht
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gedreven wordt en die weigert ook maar een greintje verantwoordelijkheid

Klara en de Zon Kazuo Ishiguro 2021-03-02 ‘Klara en de Zon’ van Kazuo

te nemen voor wat zij teweeg heeft gebracht.' John Carreyrou, auteur van

Ishiguro (winnaar Nobelprijs voor de Literatuur 2017) gaat over Klara, een

Bad Blood, in The New York Times

zogenaamde Kunstmatige Vriendin met een uitstekend

De crisiseconomie Paul Krugman 2012-02-23 Paul Krugman, wiens werk

waarnemingsvermogen, die vanaf haar plek in de winkel nauwkeurig het

onlangs werd onderscheiden met de Nobelprijs voor economie, toont in De

gedrag gadeslaat van de kinderen die binnenkomen om rond te neuzen met

crisiseconomie overtuigend aan hoezeer de huidige financiële crisis lijkt op de

hun ouders. Klara blijft hopen dat een kind haar zal kiezen. Wanneer dat

Grote Depressie van de jaren 1930 - en legt uit hoe een totale catastrofe

eindelijk gebeurt, en haar bestaan voorgoed lijkt te veranderen, krijgt ze bij

voorkomen kan worden. Tien jaar geleden analyseerde Krugman de

haar vertrek naar haar nieuwe gezin de waarschuwing dat ze niet al te veel

economische crises in Azië en Latijns-Amerika. Hij zag die als een

waarde moet hechten aan de beloften van mensen. Maar Klara houdt haar

waarschuwing. In de jaren die volgden schoten de beurskoersen omhoog en

eigen ideeën erop na. ‘Klara en de Zon’ is een adembenemend mooie roman

maakten bedrijven veel winst, waardoor de crises van de jaren negentig uit

die ons een blik gunt op onze veranderende wereld door de ogen van een

beeld raakten. Maar nu is de crisiseconomie terug - een reprise van de jaren

onvergetelijke buitenstaander. Zoals vaker in zijn vindingrijke, verfijnde,

dertig lijkt niet onmogelijk. In De crisiseconomie laat Krugman zien hoe het

aangrijpende oeuvre onderzoekt Kazuo Ishiguro ook hier wat het betekent

falende toezicht op de financiële wereld heeft geleid tot de grootste crisis sinds

om écht van iemand te houden.

die van het interbellum, in de Verenigde Staten en de rest van de wereld.

Leerjaren in Topeka Ben Lerner 2019-10-03 In ‘Leerjaren in Topeka’ van

Ook beschrijft hij de maatregelen die nodig zijn om te voorkomen dat de

Ben Lerner doet Adam Gordon halverwege jaren negentig eindexamen in

wereldeconomie in een steeds diepere recessie raakt. Geschreven in een stijl

Topeka, Kansas. Zijn ouders zijn beroemde psychotherapeuten; de gesprekken

die hem bij het grote publiek zo geliefd maakte - soepel, levendig, zeer goed

’s avonds aan de eettafel zijn indringend. Op school geniet Adam enige faam

geïnformeerd - zal De crisiseconomie zonder twijfel een hoeksteen blijken in

als debater, als aspirant-dichter en als gewichtheffer. Hij is ook een van de

het debat over de huidige economische situatie.

leerlingen die de zonderlinge klasgenoot Darren bij wijze van experiment in

The British National Bibliography Arthur James Wells 2009

hun ‘coole’ kliekje opnemen. Zijn aanwezigheid op een van de

Kapitaal en ideologie Thomas Piketty 2020-02-14 Het denken over markt,

tienerbacchanalen die Adam in het weekend bezoekt, zal desastreuze

winst en kapitaal is gebaseerd op historische concepten die afhangen van

gevolgen hebben. ‘Leerjaren in Topeka’ is het wordingsverhaal van ons

keuzes en opvattingen, niet van wetmatigheden. In zijn nieuwe

huidige politieke moment. Lerner laat op meesterlijke wijze zien hoe het

meesterwerk onderzoekt Piketty de ideeën die eeuwenlang aan de basis

nieuwe rechts zijn oorsprong vindt in de verveling van een Amerikaans

lagen van ongelijkheid en het leven van de mensheid hebben bepaald:

voorstedelijk tienerbestaan. Bovenal is dit het verhaal van een Amerikaanse

ideologische stromingen die hebben geleid tot slavernij, kolonialisme,

familie: van twee ouders die het beste willen voor hun enig kind, dat op zijn

communisme en hyperkapitalisme. Hoe we kunnen breken met het

beurt nauwelijks kan wachten om Topeka voorgoed achter zich te laten.

fatalisme, de voedingsbodem voor de huidige buitensporige

De rode belofte Francis Spufford 2018-03-06 Je zou het nooit geraden hebben,

identiteitspolitiek? Volgens Piketty is er een alternatief: het participatief

maar de grauwe, onderdrukkende Sovjet-Unie was gegrondvest op een

socialisme, een ideologie van gelijkheid, maatschappelijk eigendom, onderwijs

sprookje: de magische planeconomie zou leiden tot een ongekende welvaart

en het delen van kennis en macht.

en groei. Aan het eind van de jaren vijftig leek het er ook heel even op dat

Crisiseconomie 2011 Kritische analyse van de oorzaken en achtergronden van

de magie werkelijkheid zou worden: een kort moment leek de Sovjet-Unie af

de in 2008 begonnen financiële crisis, met aandacht voor de rol van de

te stevenen op een toekomst met rijke communisten en afgunstige

overheid bij de preventie van toekomstige crises.

kapitalisten, waarin de schittering van Moskou die van New York zou

Misbehaving Richard Thaler 2018-05-04 Nobelprijswinnaar Richard Thaler

overtreffen en waarin wetenschappers hun uiterste best deden om deze

vertelt in ‘Misbehaving’ het verhaal van drie wetenschappers die in een

droom waar te maken en de tirannie een goed afloop te gunnen. De rode

gezamenlijke queeste de economie op haar kop zetten en vrienden werden

belofte is geschiedenis die klinkt als fictie, onverbiddelijk als een soldaat bij

voor het leven. Toen in de jaren zeventig economie als een harde wetenschap

het graf van Lenin, en met de onverwachte smaak van een glas

werd geprofileerd, rebelleerde een klein groepje wetenschappers hiertegen.

sovjetchampagne.

Zij stelden dat er een belangrijk ding over het hoofd werd gezien in de

Heer en knecht Lev Nikolaevič Tolstoj 1895

economie: de mens. Thaler, Kahneman en Tversky legden de basis voor wat

Superfreakonomics Steven D. Levitt 2011-07-19 Wat hebben de verdwijning

we nu de gedragseconomie noemen. ‘Misbehaving’ is een persoonlijk verhaal,

van paardenmest en de introductie van kabeltelevisie met elkaar te maken?

doorspekt met prachtige anekdotes en leerzame voorbeelden uit het dagelijks

Waarom is het beter om dronken achter het stuur te stappen dan te gaan

leven. De leukste manier om iets te leren over gedragseconomie.

lopen? In vervolg op de internationale bestseller Freakonomics, werpt

Gecrasht Adam Tooze 2018-09-13 Hoe tien jaar financiële crises de wereld

SuperFreakonomics opnieuw onverwachte, verrassende en prikkelende

veranderde In het najaar van 2018 is het tien jaar geleden dat de wereld

vragen op. Steven Levitt en Stephen Dubner gaan op zoek naar de

werd geschokt door de ineenstorting van de Amerikaanse banken. Maar waar

antwoorden en laten zien dat ons gedrag gestuurd wordt door economische

velen de financiële crisis als een Amerikaans georiënteerde ontwikkeling

motieven. Of het nu gaat om prostituees, zelfmoordterroristen,

zien, is het tegendeel waar: het was een volledig samenhangend, trans-

klimaatdeskundigen of artsen: zij worden uiteindelijk allemaal gedreven door

Atlantisch fenomeen. In Gecrasht toont Adam Tooze de toppen van zijn

economische prikkels. SuperFreakonomics gaat over dingen waarvan je altijd

historische kunnen. Hij geeft een originele en volledige schets van de

dacht dat je ze wist maar die niet waar bleken te zijn, of dingen waarvan je

geschiedenis van de bankencrisis en werkt vanuit een breed en gedetailleerd

nooit wist dat je ze wilde weten. Dit boek onderzoekt kortom de verborgen

perspectief waarin hij verschillende keerpunten in de recente internationale

kant van de wereld en daagt ons uit die opnieuw te definiëren.

geschiedenis betrekt. Wat is het verband tussen de Irakoorlog die in 2003

Orfeo Richard Powers 2014-06-26 Orfeo vertelt het verhaal van de

begon, de economische crisis van 2008 en de politieke situatie van de VS in

gepensioneerde avant-gardecomponist Peter Els, die zijn verleden in moet

2018? Om de bankencrisis beter te begrijpen, plaatst Tooze deze in een

duiken terwijl hij aan het heden probeert te ontsnappen. In een hernieuwde

bredere (geo)politieke context, onderzoekt haar invloed op Europa en Azië en

poging muziek in de meest onverwachte patronen te vinden (een project

toont aan dat het Westen zijn talent voor ‘grote strategie’ heeft verloren; in

waar hij al zijn leven lang aan werkt) heeft Els thuis een laboratorium

financiële politiek, diplomatie, veiligheid en binnenlandse politiek. Een

opgericht waar hij onderzoek doet naar bacteriële DNA. Maar dit is Amerika,

indrukwekkend en overtuigend verhaal waarin Tooze de opeenvolgende

een paar jaar na 9/11, en Homeland Security heeft hem in het vizier

gebeurtenissen sinds 2008 in een geheel ander daglicht plaatst.

gekregen.
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