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Stellingen behorende by het proefschrift

'Economie Crisis and Institutional Change'
door Ben Dankbaar
1.
Voor het Europese beleid ten aanzien van de automobielindustrie betekent
'leren van Japan' dat alle maatregelen die verscherping van de concurrentie tussen
Europese producenten bevorderen, gewenst en geoorloofd zijn, behalve het
ongelimiteerd toelaten van Japanse importen.
2.
Wanneer de Europese automobielindustrie alleen maar wordt aangespoord
'het Japanse model' te volgen, is zij veroordeeld tot een permanente achterstand
ten opzichte van de Japanse concurrenten.
3.
Het klakkeloos overnemen van Amerikaanse analyses van Japans
management in de Europese management-literatuur maakt het bijna onmogelijk een
eigen Europees antwoord op de Japanse uitdaging te formuleren, omdat Europese
tradities en ideeën, bijvoorbeeld over teamwork, buiten beschouwing blijven.
4.
De overdreven aandacht voor het directe produktiewerk in het traditionele
denken over produktiviteit in de automobielindustrie (hetgeen opnieuw tot
uitdrukking komt in de aanduiding 'lean production' voor het Japanse
produktiesysteem) verhindert dat de Japanse innovaties in produkt- en procesengineering, ontwerp en marketing de aandacht krijgen die ze verdienen.
5.
Economie is een maatschappijwetenschap, maar de meeste economen weten
dat niet.
6.
De pogingen het kapitalisme in te voeren in de voormalige communistische
landen hebben alleen kans van slagen wanneer ze gedragen worden door actieve,
planmatig interveniërende overheden en wanneer economen uit het Westen daarop
geen invloed kunnen uitoefenen.
7.
Vrije internationale handel is alleen voordelig voor alle betrokkenen,
wanneer hij in het belang van alle betrokkenen gereguleerd wordt.
8.
De beste manier om marktwerking in de gezondsheidszorg te bevorderen is
het aanbod van zorg in de tweede lijn (ziekenhuis en specialisten) te beperken.
9.
Wanneer werknemers een wettelijk recht op inspraak over hun werkorganisatie hebben, is die werkorganisatie gemakkelijker aan te passen aan nieuwe kansen
en bedreigingen dan wanneer de werkgever daar eenzijdig over mag beslissen.
10.
De adoptie van de strategie van 'flexible response' door de NAVO in 1967,
die de doctrine van massale atomaire vergelding verving, gaf zelfs in de woordkeuze
al aan dat het tijdperk van massaproduktie, massaconsumptie en massavernietiging
zou worden opgevolgd door het tijdperk van de flexibele produktie...
11.
Artsen weten zó weinig van de werking van medicijnen, dat ze eigenlijk geen
recepten zouden mogen uitschrijven zonder een apotheker te raadplegen.
Maastricht, december 1992

