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Stellingen behorende by het proefschrift:

TIME-TO-BUILD AND
INTERRELATED INVESTMENTS AND LABOUR DEMAND

UNDER RATIONAL EXPECTATIONS

Applications to six OECD countries

Marga Peeters



I

De uitspraken en gezegdes W?ne « /zo/ maJe /« a day*, J?o/n« wasn 'r èHj/r /« a day en

Paris ne 5'erf /wis /a/r en un your benadrukken het bestaan van een periode tussen het

zaaien en het oogsten.

Kydland and Prescott, Econometrica, 1982,

met een knipoog naar de jaargang('vintage')-modellen

n
Het investeren in grote kapitaalgoederen, zoals bijv. bedrijfsgebouwen, is niet alleen

een kwestie van geld uitgeven maar ook van lange bouwtijden (zie tabel 2.1 in dit

proefschrift). Het aspect tijd kan hier zelfs een crucialere rol spelen dan geld.

m
Naast de initiële investeringsuitgaven en de te verwachten opbrengsten van een

investeringsproject, hangt een investeringsbeslissing af van de kosten van uitstel. Deze

kosten zijn hoger naarmate bouwtijden en/of levertijden langer zijn.

IV
De vaak lange drachtperiodes van investeringen in, zowel fysiek als menselijk kapitaal,

maken het op korte termijn uitbreiden van de potentiële productiecapaciteit moeilijk

terwijl het te niet doen van productiecapaciteit hoofdzakelijk wordt belemmerd door

arbeidswetgevingen.

V
///a«f /o/igrwip.spoHr/aj>e/MMü.ser «ne/oréJ, /naij ^Metywes miratfes/rawr /a réduire

(Sénèque, an 4 av. J.C.)



VI

De incubatie van menig idee vergt een kortere periode dan de uitvoering ervan.

vn
Structurele analyses zijn constructiever dan niet-structurele.

vin
Voor het schrijven van een proefschrift op veel gebieden in de empirische wetenschap

zijn geduld, enthousiasme, creativiteit en doorzettingsvermogen veel zwaardere

vereisten dan intelligentie.

IX

Ambities en genuanceerdheid zijn twee factoren die, veelal bij thesanen, omgekeerd

evenredig aan elkaar een niet-stationaire koers volgen.

- • • • - • ' x

Het ontstaan en bestaan van kwalitatief betere producten, zoals bijv. luxere auto's of

snellere p.c.'s, wekt vaak grote ontevredenheid bij niet-bezitters. Met het wegvallen van

de slechte(re) alternatieven neemt ontevredenheid niet af, waardoor een

voortschrijdende welvaart niet noodzakelijk tot hoger welzijn leidt.

XI

Menige kritiek die wordt geuit, kan worden teruggevoerd op de ongenoegens of

onzuivere bedoelingen van de spreker en/of schrijver.


