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Stellingen
behorende bij het proefschrift

Product innovations and barriers to entry
door Franciscus Hermanus Johannes Bunte

1. Verzonken kosten staan competitieve resultaten niet (noodzakelijkerwijs) in de
weg [Gehele proefschrift, in het bijzonder Hoofdstuk 6].

2. Concurrence tussen bedrijven op het terrein van O&O is voordeliger voor het
consumenten-welzijn dan de huidige literatuur suggereert [D'Aspremont en
Jaquemin (1988) en Hoofdstuk 3 van het proefschrift].

3. Ontslagbescherming, waaronder die van wetenschappelijk personeel, verdient
vanuit maatschappelijk oogpunt geen aanbeveling [Gehele proefschrift].

4. De belangrijkste en minst zinvolle bijdrage van Plato aan de economische
wetenschap is de constructie van de welwillende en alwetende heerser, in de
onderhavige wetenschap ook wel als sociale planner aangeduid [Hoofdstukken
2 en 3 van het proefschrift].

5. Vanuit mededingingspolitiek oogpunt bezien verdient doorstroming van
vrouwen naar hogere posities in het management van ondernemingen geen
bevordering [Hoofdstuk 5].

6. De stelling dat de economische voorspoed van de Republiek in de 17° eeuw
mede te danken is aan de Calvinistische handelsgeest, is wetenschappelijk
gezien nooit verder gekomen dan de fase van hypothese-vorming.

7. De discussie rond het homo-huwelijk geeft de spanning aan tussen individuele
vrijheden en democratic als stelsel van representatieve vertegenwoordiging.
Een voorkeur voor een stelsel van individuele vrijheden boven democratic als
stelsel van representatieve vertegenwoordiging, zoals gepropageerd door
Hayek, is echter misplaatst, aangezien geen enkel (collectief) besluitvormings-
proces het eerste stelsel garandeert.

8. Indien centrum-gemeentes een structured tekort aan middelen zouden hebben
om diensten met een boven-lokale functie te bekostigen, verdient een
aanpassing van de verdeling der middelen via het Gemeentefonds de voorkeur
boven wijziging der gemeente-grenzen, zoals in het voortdurende proces van
gemeentelijke herindeling tot uitdrukking komt.

9. Israel: het te veel beloofde land.

10. De tiende stelling van een pannenkletser (Tegelenaar) wordt doorgaans als
dijenkletser aangeduid.


