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Stellingen
behorende bij het proefschrift

'Dutch Direct Investments in Central and
Eastern Europe and Central Asia'

Mindel van de Laar
22 Oktober 2004

1. Het hebben van ervaring met directe investehngen in een transitieland leidt bij vervolginvesteringen
niet tot minder, maar juist tot meer voorbereidingen.
(hoofdstuk vier)

2. Wederzijdse buitenlandse handel en wederzijdse buitenlandse investeringen verhogen de welvaart
in Nederland en in de nieuwe EU landen; er is dus geen reden economische activiteiten van de
nieuwe EU landen in Nederland te beperken.
(hoofdstuk vijf)

3. Beslissingen die genomen worden op basis van meer dan economische argumenten kunnen in de
praktijk ook economisch gesproken goed uitpakken.
(hoofdstuk zes)

4. Resultaten van empirisch onderzoek zijn, bij gelijke onderzoeksvraag en -methodiek, afhankelijk
van de keuze van de onderzoekspopulatie.
(annex A)

5. Het is niet rationeel een hoofdstuk over emoties in een proefschrift te schrijven.
(hoofdstuk zes)

6. "Een ove/Yevering d/e tof op de hu/d/ge dag onder de KozaWcen /n ere word? ge/iouden, me/df dar
Tsaar /van de VerschriWce////ce naar de oevers van de Tere/c was ge/comen, de oudsten van de
Greöen/ £>// z/ch had ontöoden, nun aan deze z//de van de riv/er /and had geschon/cen, hen had
aangemaand eendracM/g te z/yn en hen 6e/oo/d had dar ze noo/f onderworpen en noo/f for
verza/c/ng van hun ge/oofzouden worden gedwongen. 7of op de hu/d/ge dag ge/oven versche/dene
KozaWfen/am///es mef de Tsyetei/enen verwand te z//n en de //e/tfe voor de vnyhe/d, voor de
fed/ggang, voor roof en oorfog, ;s her hoo/d/cenmeric van hun /raraWer".
(Leo W. To/sto; ("7863;, De Koza/f/cen;

Russische klassiekers zijn nog steeds actueel.
(hoofdstuk vijf)

7. De verbazing van Nederlandse zakenmensen over het onbegrip van hun buitenlandse partners en
werknemers aangaande de Nederlandse werkcultuur Staat in scherp contrast met hun begrip van
de buitenlandse werkcultuur.

8. Het aantal gaten in de weg, de netheid van toiletten in openbare gebouwen en de frequentie
waarmee tijdens werktijd patience wordt gespeeld op de computer zijn goede indicatoren voor
productiviteit.

9. De voordelen van het kapitalisme zijn moeilijk te begrijpen voor de veriiezers van het systeem.

10. Wanneer hooggeplaatste leden van oppositiepartijen verdwijnen (Moldavia, januari 2002), is dat
voor investeerders een signaal om het land te verlaten.

11. De "totstandkoming" en "bevalling" van mijn proefschrift was zwaarder dan mijn zwangerschap,
maar het resultaat van het laatste is veel mooier.


