Lees meer
In deze rubriek krijg je een selectie interessante lectuur uit de bib van Kenniscentrum Economie West.
Naast publicaties die aansluiten bij het dossier, tippen we je ook regelmatig over andere niet te missen uitgaves.
De volledige catalogus vind je op www.kennisplatformeconomie.be.
Voor meer boeken of artikels rond het thema, gebruik je dit keer het trefwoord: Chocolade

Chocolatiers en
chocoladebeleving in
Vlaanderen en Brussel:
inspiratiegids voor de trade
Belgische chocolatiers worden
wereldwijd gewaardeerd om
hun baanbrekend vakmanschap
en om hun zin voor innovatie.
Wat maakt hen zo uniek?
Waar kunnen toeristen terecht
voor een doosje echte
Belgische pralines? Waar
kunnen chocoladeliefhebbers
terecht voor een demo,
workshop, tasting of
pairing? De belangrijkste
facetten van chocolade en
de chocoladebeleving in
Vlaanderen en Brussel vind je
in deze brochure van Toerisme
Vlaanderen.

From pralines to
multinationals: the economic
history of Belgian chocolate
België wordt geassocieerd
met hoogwaardige
chocoladeproducten. Belgische
bedrijven spelen een belangrijke
rol in de verwerking van cacao.
Maar in historisch perspectief
zijn het wereldwijde succes
en de goede reputatie van de
Belgische chocolade een relatief
recent fenomeen. Vooral sinds
de jaren 80 kende de export
van de “Belgische chocolade”
een exponentiële groei. De
auteurs gaan in op de groei
van de sector en bespreken de
determinerende factoren van
deze ontwikkeling.

Groei of schaarste: de cruciale
vraag in tijden van overvloed
Wie bepaalt de welvaart van
morgen? Verarmen we echt als
de traditionele economische
parameters stagneren? En
hoe zorgen we ervoor dat de
overvloed aan technologische
kennis daadwerkelijk naar de
bevolking vloeit?
Om onze welvaart ook in de
toekomst te garanderen, geeft
“Groei of schaarste” de beste
'out of the box'-oplossingen
prijs die voor toegevoegde
waarde zorgen. De oplossingen
vertaalt het boek in tien concrete
aanbevelingen voor bedrijven. Zo
biedt het een unieke blik op de
maatschappij van morgen.

Auteurs: Maria Garrone, Hannah
Pieters and Johan Swinnen
Uitgave: LICOS Centre for
Institutions and Economic
Performance (KU Leuven), 2016
Reeks: LICOS Discussion paper
series, 378/2016
Digitaal beschikbaar

Auteur: Stijn Decock
Uitgave: LannooCampus, 2017
ISBN 9789401440929

Uitgave: Toerisme Vlaanderen,
2016
Digitaal beschikbaar

A good disruption: redefining
growth in the twenty-first
century
Disruptie is een van de
bepalende economische
trends van onze tijd, de
transitie van de ene belangrijke
industrie na de andere. Maar
wat is de werkelijke impact
van dergelijke verstoringen
op de wereldeconomie?
Bieden ze een oplossing voor
mondiale problemen, zoals
lage groei, ongelijkheid en
milieuproblemen?
Zeker is dat disruptie de uitdaging
wordt voor de volgende
decennia. Het boek brengt
een gedurfde en inspirerende
visie voor een meer robuust en
duurzaam economisch model.
Auteurs: Martin R. Stuchtey,
Per-Anders Enkvist en Klaus
Zumwinkel
Uitgave: Bloomsbury Business,
2017
ISBN 9781472939784

Boeken of artikels raadplegen in het documentatiecentrum? Maak een afspraak, we helpen je graag verder.
Kenniscentrum Economie West, Baron Ruzettelaan 33, 8310 Brugge-Assebroek, kceconwest@west-vlaanderen.be, T. 050 40 71 24.
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