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Stellingen

behorende bij het proefschrift ;

MULTI-MARKET COMPETITION THEORY

door

Marc van Wegberg

1. De benadering van Bain om hétérogène potentiële toetreders op te nemen in
een sequentie van toetreders is verenigbaar met toetreders die bestaande
ondememingen zijn op andere (gerelateerde) markten. Het limietprijs-model, en
de daaraan verbonden stelling dat schaalvoordelen een toetredingsdrempel zijn,
kan echter niet worden uitgebreid naar deze catégorie toetreders. Zie hoofdstuk 3.

2. De stellingname van Baumol, Panzar en Willig (1982, p. 7 en 292) dat
bestaande ondememingen hun geografisch mobiele capaciteit (zoals vliegtuigen)
kunnen gebruiken om toe te treden tot een nieuwe (voor hun) markt, is
inconsistent met de veronderstelling van een perfect betwistbare markt dat er geen
verzonken kosten mogen zijn. Zie hoofdstukken 3 en 7.

3. Een multi-markt raamwerk komst enigszins tegemoet aan de nadelen van een
partiële benadering, zonder te vervallen in de analytische problemen van een
algemeen evenwichtsmodel. Zie deel 3 alsmede hoofdstuk 9.

4. Economen zijn als beleggers bij Keynes: ze hebben verschillende theorieën (c^.
verwachtingen), maar ieder is zeker van zijn eigen théorie.

5. Een onderschat voorbeeld van een 'helping effort' door collega's wordt
gevonden in de 'acknowledgements' (dankwoord) van artikelen. Genoemd worden
in een 'acknowledgement' zou daarom moeten worden meegeteld als produktie.
Dit impliceert dat artikelen niet alleen worden toegerekend aan de auteur(s) maar
ook aan de collega's die een helpende hand hebben geboden.

6. Als de gewoonte om stellingen losbladig in te voegen in het proefschrift de
bedoeling heeft om hun tijdelijke karakter te benadrukken, zou het hele
proefschrift losbladig moeten worden uitgevoerd.

7. Het verschil tussen een goede théorie en een slechte is dat van de laatste de
fouten bekend zijn.

8. Strategisch management-analyses zijn nodig omdat management moeilijk is.
Management is moeilijk omdat de bestaande theorieën erover niet deugen.

9. Milieu is slecht voor de economic

10. Enige defmities. Tevreden werknemer: eenoog in een land der blinden.
Ontevreden werknemer: een eenoog die zijn land der blinden nog niet heeft
gevonden.


