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In deel I wordt mgegeven dat het io-r~derwetp, vm het prcwefschrift b&eIcking heeh op 
drie wnLralp: begrippen Kmen de ~conontische wetenschap: rationdikit, wncunentie m 
evolutie (haoifdstuk I]. De meeste aandacht gaat echter uit naair Een airmalye wrui 

mnicmntieprm=ni @mfdstuk 2). In deel I1 waadt de diwussie rond het 
rm'omlideicskg~p (hoiofdstuk 3) en het mmimlisaESepn'm@e (hoofdstuk 4) onder de 
loep genamen. Een kritische evaluatie vaui het debat Pijh uit te wijzen dat de 
tegenstanders v m  beide mnwpbni niet in s t a t  zijn gebleken een bruikbaar alternatief k 
fomuleren. Om die reden warden in cdesse dissertatie de rationditeitsnotie in het algemsen 
en het maxiinialisatieprincipe in het bijzander aiis uitgangspunt gehanteerd: verandeesteId 
wordt dat het gedrag vain economische agenten beschreven k m  worden d m  een 
(subjectieve) doelskUingsfunctie te maximaliseren ander randvmnxiaarden. 

In deel IE wordt een overzicht gepresenteerd van de belmgrijkste jnziehkn die de: 
economische wetenschap in het Jgemeen en de industritnele iewonamie jim het b~,mndliet 
hebben opgeleverd met betrekking tot. -de werking v m  ccwwrrewinrie. Hierbij stmt de 
amging h i s m  statische efficientie enerzijds en dynamische vmrdelen anderzijds cent& 
qhmfstuk 5) .  Kortweg b worden gesteld dat sfats'scb efldk'nfie wordl: bevorderd zadra 
prijzen knderen in de richting vm het niveau van de (mio~rnale) gemiddelde kostein, 
tewijl dyn-sek vwr&Znrien onder meer voornloeien uit proces- en prduhinniovatles 
(bij voorkee1d huostenurieduPFties eespec:itiievdijk praduktverbeileringen). &n drietal theorisën 
beschrripft statimb efficiente concumtie: volkamen mededinging, (homogene] 
concumntk en betwislbaule markten (hoafdstuk 6). De thexprie van betwistbara markten 
benadrukt het belang van krachtige potentiële mconcumentie: op een ktwistbare markt 
worden zittende bed~jveni gedwongeni gemidddde kostprijzen te stellen onder druk van de 
atrding'ldreiging d m  gelijkwwdige potentiële Rvden. 

Kienmerkend wcmi kWwkb;ate markten (en volkomen mi-ldingisig) is de aanname dat. 
itmtreding vrtj en uitblading bstebo$ h geschieden. Deze vemnderstelling implimsX de 
afwezigheid vm m- m ~tW&ingsbani&res. Ik inboduktie van dynmiahe vwrdden 
gaat ~ h t e r  in het dgerneen hand in hmd met h d  opwerpen van drempels. De reden i# dat 
het htsadliicem van dynamische aspekten vauu ooncmrrentiie verzonken investeringen 
vexbgt. Juist dergelijke investeringen leiden lat het ontstaan van lm'- en Jardr'ng$b&- 
i e m s i n g m  (Iwofdstuk 7). Pr~nrief- em p r d n n o v s i e s  vamen 2Helmgsiljke vyrmrbmlden 
wan dynamische voordelen v a  ic<~ncurrentre die gepaard kunnen gaan met het onsbaan viwt 
dnempds (hoofdstuk 8). 
h de mmte plaats craéert een veirzodcen investering d w  een zittende aanbider 

bste-kn vmr ptenti;&le rivalen indien de laatste nog Zat het verzinkcm vzwi kosten 
moeka overgaarr. Bij vruorbeeldl heb cgrbuwem van naanrskkenheid door zithen& 
m b i e d a s  met behulp vm adverkmtiie-uitgaven plaatst een csnkknde ptmEb 
wncwmnt op een achkt~wdr de ~xlitaiitiele rivaal moet immen addi~anele kosten (in dei 
vom van leen kostbare ~eclanri~rnpagne) investeren om mb de zittende ondernemingen 
op gelijke vmt te kunnen wncumsen. Tin de tweede plaats kunnen x e m n k n  
invm~:ringen ~ittiedhgsdrenipels opwerpen. Verzonkern kos:rt moeten op de mmkt 
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gemlnimdimrd (hwfdstuk 133);. Bit betekent dat de: Iran8 graat is dar de niet 
geheel b worden k r d i g d  docri ieen natuurlijk veelurod w a n  deze unieke ornvmg. 
Daaaenluoven determineren fluktuieren& wraaig- en invak~ngshwv~e:1tu& een wisselend 
amuptskl alzitknde ondernemingen in het weaiwicht. In de t w d e  p h &  km de n mt 
@chni;vr'ng vm inve~~ ; r jngs ikos~  tijdelijlor: trreîreding door gelijkmdige: po&ntiEPiei 
rivalen mogelijk maken @orsMsruk 14). Indien zittemde en pteriti8le mncurrmtea g&ruik 
maken van afwijkende aif<~chhjvingsregels [&t wil zeggen, verschillende (reeksen van) 
totale kastprijzen cailculeren], dan geeft de d ~ h n J v i n g s p r d u r e  van de mogelijke 
toetreder ap enig moment in de tijd een lagere kostprijs dan die wan het zittende 'bedrijfs 
Dit schept winstgevende h:m&ingsmogel~khedenn Het k t a a n  van afschrijvhgs- 
cr~nwmies h mhkr m b  biedem. 

In d a l  V11 wordt m tweetial uitwerkingen w a n  b d b r e - g d e r e n w k k n  kwhreven. 
Het ieSrrek model betreft ko~rensaduktks (hwfdstuk 15). Het voorkomen van tmtrednng 
vergt in dit geval het minimaliseren van de taekamstige kostprijs via de intmiuktie varr 
een efficiiLEnte prmesinncilratíe. Indjen de innovatietechnologie aan enkele &ebmUkelijkeJI 
voornaarden voldoet, km een unieke i~nv~teringw~t~vang warden bepaaldl zodanig b r  een 
maxlmda kos&nreduIbclie (bestaande uit een afneming wan de gemiddelde vainabele eni 
vasite kosften en @n toeneming van, de gemiddelde vemnken kosten) wordt 
beweli;ks&lli$d. Het tweede model heieft betrekking ap vabeteringen van de 
prQT&hHeceit. &n maiage argumentatie geeft m dat potentitle rivalen alleeeen buiten 
de maakt kunnen worden gehouden door prduktverbeteringen k inîrduceren die de 
afnemers het meeste nat bezorgen. De analyse wordt gecompliceerd dmr  wee  effekten 
die produktinnovatmes met zich mee brengen [ w w m  de tweede ontbreekt in het geval 
vm prmeverbeieringen]: m de ene h t  leidt de intrduktie van verzonken in- 
 esteri ia gen tot een verschuivirég van de effici&nte (dat wil zeggen, kostenminirnaii~~.rende)~ 
schaal r a  prmluktie; aan de mdme kimt laan ieen prosluktverbetering de helling en lokatie 
vaui d e  vraagcurve niet onverlet. 

In d a l  VIII worden de drie ~ategoridn concurrentietIworl&n begepast op de 
csrbeidrmM. Op de arbeidsmarkt kunnen dynamische vaardelen de vorm aannemen van 
bij voorbeeld verbeteringen van mensel@ kapikid (die zich manifestieren via de 
trxnemiing van de pmdiuktivikit). In samenhang met Immeisen kan ook hier een afweging 
russen stadghe en dynamische efficilntie opCrieden @mfdstuk 13. Op een betwistbare 
arbeidsmwkt zijn zittende mmbiaders bang voor die: rakties van prentië1e rivalen die 
b@@hiUen over identiek menAijk kapitad. Op m betwistbare arbeidsmarkt worden 
zittend@ mbieders gedwongen tot het stellen vm lmneisen ap hef niveau van een 
minimum (aese:yyratie)lmn:vi~9et. Mat name de hadreiging wanuit gerelateerde 
arkidsmackn en de pkntigle toetding door gelijkgitjschoolde werktcazen zyn rekvant. 

Dei invloed vlui paitenndale ooncurrentk kan afnemen ten gevolge van beperkte 
Wtrdjing tot opleidingen en regionale immobîllkiterii. Als zittende w~rIbarie:rners een 
bogiam prduktivit~it kunnen bewerbûelligen via vemnken invasteringesi in sp i f ieke  
bedCrJfi~vscaasdighede~~~ bieden de ontstane toe- en uiMTedingWemmerinigen de 
mogdij3didd hogere Pmneiwn te stellen. &n zittende aanbieder kan etrn posilief 
invie%~ngsrcmidernent behalen zonder toetding uit te lokken. Dynamische vmrdelem @ij 
voazbaeld specifieke Ilxxldjfsvdgheden] worden gelntrodu~~erd ten kaste van de 
statische efficiEntie van het marktgediq. 
ik badkm-mmkttheorie geldt voor de gevallen wa2iirin de zittende aanbieders 

mne inm dat de aanwezigheid van vemnktrn kosten vrije tcetteding nier (vdledig) m- 
mogelijk m&. Dit impliaxrt het bestaan van poltentit1e toetreden: die, aan de ene kant, 
gecc~nfiontmxd uiroden met dezelfde hoogte van vemdam b s t m  en die, aian de andere 
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Icane g e l d m d i g e  .tre*eningen wan menselijk h p i d  bwmhkIlUi$eni (horoifdstuk 18). 
Hierbij km worden gedacht aan mWllig(sdnrYgingen) vmiuit een mmkt wwop een 
mv-mnilir categorie arbeid wordt m g w e n  d m toetreding vanuit m nabij gdegen 
regio. Op een b m i b  markt worden mbiedew wan arbeid gedwongen tot het stellen ván 
gematigde looneisen. Toeitredingl km d&ts worden voiarkoimen d m r  locsnelm te: 8LIlen 
die een nulrendement rrp de: inresteringen in, menselijk kapibad aplevem. h gu~wigde 
immisea gaan hand in hmd met iavessehgen în mmaluk die de wttdak~viteit 
van de zittende werknemers voor werkgevers rnmcimaliue~n. 
De discussie ovier de bronnen van betreding en barribre-rnar o? wij~st h de 

richting van de relevanitie van h& m c q t  rnlukirmcrrb cow~nremiul. De gedachknvoming 
rand mialtimaakt concurrentie sstiut anitrimi in diael K. Muldmmkir. i"9incumentie is 
gedefinieerd als concurrentie tussen rivalen djie opieresen in een veereaimmding aanvewmtr: 
markten fiaofdstuk IS-). Deze inmishoek hadnikt de relevantie vm een algemeen in 
plaats van een prtieel perspeyatfef- Centrale concepten zijn i n t e r m k t  ovm1~~)peffeEten eni 

wederzijdse tor:keding(sdreigingen]~. 1nte:markt overhxpeffelrtien antstsran zodra de 
eirenwichabeloningen die op de ene markt worden verkregen, van invloed d jn  ap de 
beloningen op de andere mmkit. Voorh lden  zijla gerneens@hiappielijke ~ h d -  en 
asmrtimentsvoordelm. Wederzijdse IcïeP,&ingdreigingen impiimren &t de zittende 
aanbieder op de ene markt een poknitiële rivaal is van de eoncument. op de andere markt 
en vim versa. 

Vextic~h miultimath wncumntie h ander meer optraden tussen invalen op gerela- 
teerde gaederen- en arbeidsmarkten (hoofdstuk 20). Onder andere deze interaictie slastt 
centtaail in de algemene evenwicIrtstheolrie (inclusief de onevenwich~gheidsv~ant) in het 
algemeen en het debat rond de microfundering \ra de rnacrwxm~omie in h& bijzonder. 
1;Elairkmenering van vraag of mibod op een markt kan mleiding geven taf toe- en 
iaittrssdingskwegingen. Bij v m r W l d  amaanbadteko&n bieden po&ntiECle Piwalen de 
magelijkheid winstgevend ti~ip te treden, terwijl mgtekorten uittreding onvermijdelijk 
maken. Ikze W- en iuittredings?xwegingen gaan gepaard met een tendens bt 
geLiyIwch&ling van prijs-, lm- ai/of kasltenniivmu's. Daaniaast bestiuit de mogelijkheld 
w het gelijktijdig optreden van gediffwentiseirdle werlklmsheid en onvervulbare 
vacatures. 

H0&0dde muiltinaarka mcunent ie  3san onder d e r a  on i t sm tusen aanbiaoders op 
gerh-de gdemnmwlrten ~@oiofdst.uk 21). Deze irii&mic:tie is orudewerp v m  studie 
binnen de  vdqgebieden industritiie ~txionornie en smtegiwh manaigement. Potemidllrv 
rivaliteit en horimtate multimarkt eoncumsnde vormen twee zijdm vm dezelfde 
m&&&le. Een gedegen mncumntie-analyse kest niet zonder de bmhwmrding van vragen 
met betrekking lot de identiteit van poknbiële rivaleneFiI, de gdaofwmrdigheid van de 
tmtrdingsdreiging en het belang vari intermarkt ovedoopffebn.  Deze stelling wordt 
geillustreerd m de hand van een model waarin bedrijven op twee gerelateerde markten 
beslissingem nemen omtrent apwiteîtsuithreiding. Hd feit dat beide partijen de 
mogelijkheid bezitten gezamenlijke sc.hdvoondelen te benutten door op de andere markt 
toe L treden, mcomplim~rt de analyse in aanzienlijke mak. 

Concurrentie vindt niet alleen plaats in de context van meerdere markten, maar 
evolueert daarnaast w e r  de tijd. Dat wil zeggen, wncurenîie IJ een d y m f s c h  proces. In 
dieel X wordt tot slot enige aandacht besteed aani het thema evolurie. Allereerst worden de 
~~n van dynamische analyse die in de ~conolmische literatuur kunnen wordm 
teruggevonden, q een rijtje gezet (hmfdstuk 221. Dynamische concur~entieprmssen rijIn 
verbonden met drie kenmerken: verwachtingsfauten, heterogeniteit: van %enten en 
secpentitilie 'besluitvorming. Ekxnomiscbe agenten miet vlerschillende eigenschappen zijn 
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vmi-1.t h m p r m s  v m  &e m r&ie waarin remah~nlngen r e g e l d g  worden 
g;e/ogensW. .Een d e i t e  bstwideiaing van dergelijk w~currentiep1ci~ssen b;an in het 
d g e m m  slecht& gwcedw met behulp van sim &aime =Ir&&. 

Een d m u l a t h e  andyse van m~~voudige miodeîlen xm ktwistbare en bami& m a a W  
karu de 3g:mpIdteit vm d y n a m l ~ h e  c o i n c u m t i q m s e n i  ihstrerieni GIymMmk 23). &n 
eerste gacPGp s i m u M a  laat zien ctat Wlisbm markten aan de ene h t  8Qtiwh efficjbl 
mk$gdmg sdmuleren niaau m de mdme kant inmmprorele inskbiliteit vertonen. Ekn 
Imhk expdmimnir simuleert een evolutionair sehWeprmm q een W & r e  markt. In een 
omgeving met technische onzekerheid proberm mnciesrenten te over1evm door middd 
van het Eir&oduwren van p r e s h n ~ s v a ~ w ,  Rivalen die in mindere m a t  het dachtoffer 
zijn van vemwhtingsfoukn, zijn in staat inferieure caneumenten, te onderbieden. Het 
mleuqroces  gaat geprrard rnet tcre en dW&ingskw~&ngen. 

PLangezim de b d t r e - m a r k ~ i e o *  een referentiepunt b g t  te ktnri jvez~ w&g 
$tatisclu en dynamisch efficiltnt mictgedrag wordt ges;timukerd, is een beschoilwlng over 
welvaiasltnrihmre~she irnplicaities; mvermijdelijk (Fhcmfd~tuk 24). &n overzicht van de 
inzichten uit de welvaartstheorie geeft. m dat we1~amtsitPieoiretiwhe uitspraken over 
dynamlshe aoncunerndepr-m ma grok ~ ~ i c h t i g ~ i d  maeten warden omgeven. De 
cmekde wmp1icatie is dat ~meurrentiepri~wes5en winnaars en verliezers opleveren. Dat 
wil zeggen, hoewel barrikre-maLPEtscenarPio~s een concurrentie-omgeving beschrijven 
waarin dvden zich gedwongen voelen vmrzjichtige grijsstelliing (c.q. looneisen) te 
mmbineren met de i n t r o d u k  van investeringen in proces- en ptoduhinnavaties (c.q. 
ve&terlingem in mensdijk kapitaal), 1s het niet mogelijk ieenduidip weliv~taieoretische 
mndiwsiesi verbinden :n de uitkomsten van concurrentie op barrikre m b n .  

Het proefschrift wordt aifgeslotni met een pleidooi voar het uitbuiten van de 
mogelijkheden tot kmisbesserivhg tussen ondenaek a p  verschil1ende vakgebiieden binnen 
die economimhe weknschap (hooifdstuk 25). Hierbij wordt met m e  gewezen op de 
vruchten die geplukt h a n e n  worden bij integratie van de indeishntze mnornie  enerzijds 
en de mierogefundserdie macro-economie en het shkgisich management amlenijds. Twee 
wmheelden kunnen deze stelling illustreren. In de eerste plaats h de theorievorming 
rond de mier~fumdering vain de macrmsyomie waden verbeterd dtwr aandacht k 
besteden aani de bijdrage van de industini;le w n o m i e  aan de bestudering van dyniamixhe 
wncu~enl-iuern~fsimismen. In de tweede plaat3 kunnen industni~l-econorni~he inzichtem 
worden verrijkt: door de gelaohaar&gheid v a  teebedingdreiglap te microfundr?en in 
mn rnul.tim@k raamwerk. Het moge duidelijk zijn: onderzoekers in deze vakgebieden 
hameril profiteren van de magdijkhdem edeaoijidfie  ding tot e lhars  




