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STELLINGEN

behorende bij het proefschrift

The Impact of Human Capital on

International Competitiveness and

Trade Performance of

Manufacturing Sectors

De invloed van menselijk kapitaal op
de internationale concurrentiekracht en

de handelsprestaties van
industriele sectoren

Frank Cörvers



1. Naar aanleiding van dit proefschrift:
Ter bevordering van de internationale concurrentiekracht van Nederland is
een beleid van loonmatiging slechts een zwaktebod vergeleken met een
beleid om door investeringen in kennis en vaardigheden de productiviteit te
vergroten.

2. Naar aanleiding van dit proefschrift:
De productiviteitseffecten van investeringen in hogere opleidingen zijn met
name groot onder dynamische omstandigheden, dat wil zeggen als er grote
veranderingen optreden in de technologische kennisvoorraad, de
productiewijze, de markt of de institutionele omgeving.

3. Naar aanleiding van dit proefschrift:
Voor sectorale productiviteitsstijgingen is het verwerven van kennis door
diffusie van bestaande technologische kennis van groter belang dan het
verwerven van kennis door eigen research en development.

4. Naar aanleiding van dit proefschrift:
De goede Nederlandse handelsprestaties weerspiegelen de relatieve
overvloed van lager opgeleiden en de relatieve schaarste aan hoger
opgeleiden in Nederland.

5.
Asking academics if it makes sense to invest in human capital is like asking
car manufacturers if more roads should be built. The Economist, March
1994,no. 12
Een oplossing voor het hier bedoelde probleem is om autofabrikanten te
vragen of investeringen in menselijk kapitaal zinvol zijn, en academici te
vragen of er meer wegen gebouwd moeten worden.



6.
Ondanks de hogere levensverwachting van mensen in ontwikkcldc ten
opzichte van onderontwikkelde landen, is de factor tijd in dc cerstgcnocmde
landen veel schaarser.

7.
De alsmaar toenemende luxe in auto's leidt tot een dalende afkcer van hct
file-rijden.

8.
Ee"n van de grootste contrasten van dcze tijd is dat de cnc helft van de
wereldbevolking probeert gelukkig te leven, terwijl de andere helft probeert
te overleven.

9.
Indien een promovendus gedurende het schrijven van zijn procfschrift zijn
wilde hären verliest, resulteert dat in veel gevallen in kaalheid.

10.
De kans dat een promovendus zijn proefschrift op tijd afrondt, is kleiner dan
de kans dat een promovendus en zijn partner hun relatie verbreken.

11.
Het toenemende gebruik van moderne communicatiemiddelen als mobiele
telefoon, E-mail en internet leidt ertoe dat mensen elkaar steeds minder te
verteilen hebben als ze elkaar werkelijk ontmoeten.




