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De crisiseconomie Paul Krugman 2012-02-23 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.
Foundations of Financial Management Bartley Danielsen 2016-01-07 Foundations of Financial Management has built a loyal following due to its strong real-world emphasis, clear writing style, and step-by-step explanations that
simplify diﬃcult concepts. The text focuses on the "nuts and bolts" of ﬁnance with clear and thorough treatment of concepts and applications. In addition to completing the revisions, Block, Hirt, and Danielsen also revise all end of
chapter problems and complete the solutions themselves. The authors know what works and what doesn't work for students, and they have consistently maintained a product that is responsive to the demands of the marketplace.
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De Jurisprudentia Frisica J.J. Smits 1876
Een kind in oorlog Mark Bles (pseud.) 1990 De ervaringen van een jonge Belgische verzetsstrijdster.
Marketing, de essentie Philip J. Kotler 2009
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Computernetwerken James F. Kurose 2003-01-01
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Zakenrecht: Algemeen deel J. H. Beekhuis 1985
Materiaalkunde Kenneth G. Budinski 2009 In Materiaalkunde komen alle belangrijke materialen die toegepast worden in werktuigbouwkundige constructies aan de orde, zoals metalen, kunststoﬀen en keramiek. Per
materiaalgroep behandelen de auteurs: · de belangrijkste eigenschappen; · de manier van verwerking; · de beperkingen; · de belangrijkste keuzeaspecten met betrekking tot constructies; · de manier van speciﬁcatie in een
technische tekening of een ontwerp. De eerste editie van Materiaalkunde verscheen alweer dertig jaar geleden. In de tussentijd is het voortdurend aangepast aan de nieuwste ontwikkelingen en het mag dan ook met recht een
klassieker genoemd worden.
Foundations of Financial Management Stanley B. Block 2018
Customer Relationship Management E. Peelen 2009 Gids voor bestuurders en managers voor strategie, beleid, instrumenten en operationele toepassingen van CRM.
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