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STELLINGEN

BEHORENDE BIJ HET PROEFSCHRIFT
"WAGES AND EUROPEAN INTEGRATION"

Aad van Mourik



1. Indien aan fl/fe voorwaarden voor het optreden van factorprijseealisa-
tie is voldaan, kan aan dit theorema hooguit tautologische geldieheid
worden toegekend.

2. Het zoeken naar voldoende, in plaats van noodzakelijke voor-
waarden voor het optreden van factorprijsegalisatie heeft ertoe geleid
dat er overdreven strenge voorwaarden zijn geformuleerd voor het
plaatsvinden van dit fenomeen. Het woord «overdreven" is hier zon-
der meer op z'n plaats. Immers, een voldoende voorwaarde om niet
te verdrinken is ervoor te zorgen dat men nooit in de buurt van
water geraakt.
(I.F. Pearce, (1970), /«ferwatowa/ Trade, W.W. Norton & Co., New
York, p. 526).

3. In de hedendaagse (empirische) literatuur wordt het verband tussen
de interindustrièle loonstructuur en de vrijmaking van de wereld-
handel ten onrechte genegeerd.
(Dit proefschrift, Hoofdstuk 1/Hoofdstuk 4).

4. Haberler's (1961, p. 37) bewering dat "Lerner-Samuelson theory,
though formally correct, rests on such restrictive and unrealistic as-
sumptions that it can hardly be regarded as a valuable contribution
to economic theory" kan nauwelijks als een waardevolle bijdrage aan
de ontwikkeling van de economische théorie worden begrepen.
Immers, men hoeft vandaag de dag maar een willekeurig handboek
in een vakgebied van de économie open te slaan en te constateren
dat veel moderne theoren'sche hulpmiddelen in de economische
wetenschap zijn geïntroduceerd naar aanleiding van het door
Samuelson es. gevœrde débat omtrent de mogelijkheid van factor-
prijsegalisatie. (Kuhn-Tucker voorwaarden, Jacobiaan, globale/locale
inverteerbaarheid, dualiteit, Shephard's lemma, e.d.).



5 De Engelse utopisch socialist/anarchist William Godwin (1756-1836)
schreef over het huwelijk het volgende:

"So long as I seek to engross one woman to myself, and
to prohibit my neighbourg from proving his superior
desert and reaping the fruits of it, I am guilty of the
most odious of all monopolies" (Enqu/ry concerning

fffc/yt*, 1*' éd., London, 1793, p. 850)

Het kan op z'n minst merkwaardig worden genoemd, dat er in de
mededingingswetgeving geen plaats is ingeruimd voor de bestrijding
van de door Godwin bedoelde marktonvolkomenheid.

6. "If two economists think alike, then one of them is superflueous."
(Ontleend aan: George Bernard Shaw)

7. In het externe handelsbeleid van de EU wordt onvoldoende rekening
gehouden met de doelstellingen van het gemeenschappelijke mede-
dingingsbeleid.

8. De opvatting, dat stabilisante van de wisselkoers van crudaal belang
is voor de totstandkoming van een monétaire unie impliceert terecht
dat flexibele wisselkoersen de slechtst denkbare weg naar zo'n unie
vormen, maar houdt ten onrechte geen rekening met het feit dat er
geen beter alternatief is.

9. Jezelf doodwerken is een sodaal geaccepteerde vorm van suidde.


