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Stellingen bij het Proefschrift

Skill Biased Technical Change
Its Origins, the Interaction with the Labour Market and Policy Implications

door:

Mark Walter Johan Louis Sanders

1. De verdelingseffecten van het streven naar een kenniseconomie
liggen zo voor de hand dat het gebrek aan aandacht voor dit
thema op zijn minst verassend is.
Hoofdstukken 1 en 7 van dit proefschrift

2. Ook het technologie beleid is (dus) niet waardenvrij.
Hoofdstuk 7 van dit proefschrift

3. Hoe in het huidige streven naar "Nederland Kennisland" de
intensieve veehouderij overeind blijft is een raadsel.

4. Het is leuker om iets voor je dissertatie te moeten doen, dan om
er iets voor te moeten laten.

5. Een economisch model is als een insect onder een vergrootglas.
Fascinerend voor een bioloog maar gewoon griezelig voor de
leek.

6. De kortste afstand tussen twee punten is een rechte lijn.
Daarmee is echter niets gezegd over de helling van die lijn en de
moeite die het kost om de kortste afstand af te leggen.

7. Evenals bij een grote verbouwing geldt dat een proefschrift
gebaat is bij een flexibel werkplan, goed gereedschap en op zijn
tijd professionele ondersteuning. Ze zijn dus best te combineren.

8. Oude auto's en economische modellen hebben gemeen dat het
moeilijk maar erg bevredigend is om ze aan de praat te krijgen.

9. De Europese eenwording krijgt een impuls door de
grensoverschreidende problemen die de eenwording
veroorzaakt. Er is dan ook geen alternatief voor federalisatie
maar het zal nog even duren voordat men die onvermijdelijkheid
onder ogen wil zien.


