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STELLINGEN  

behorende bij het proefschrift 

Collusion and Price Wars: a Dynamic Approach to Price Competition 

Erik Alexander Pot 

 

1. De beslissing om een collusieve of agressieve prijsstrategie te voeren kan 

verklaard worden door te kijken naar de individuele informatie die het 

bedrijf bezit over een eventueel veranderende markt. (hoofdstuk 2 en 3) 

2. De puur theoretische mogelijkheid om monopolist te worden kan in de 

praktijk zorgen voor lagere prijzen, ook al leidt dit nooit tot een monopolie. 

(hoofdstuk 4) 

3. Als consumenten inert zijn, kan effectieve karteldetectie kartelformatie juist 

in de hand werken. (hoofdstuk 5) 

4. Het is mogelijk dat een kartel welvaartsverhogend is. (hoofdstuk 6) 

5. Het is paradoxaal om competitief gedrag te stimuleren terwijl tegelijkertijd 

een bedrijf dat hierdoor een te dominante marktpositie verkrijgt deze 

verworvenheid wordt ontzegd. 

6. Economie zal nooit een exacte wetenschap worden, hoeveel wiskunde men 

ook gebruikt. 

7. Een universiteit die tot de beste universiteiten ter wereld wil behoren kan 

per definitie niet toegankelijk zijn voor iedere student. 

8. Promoveren is al vergeleken met velerlei beproevingen. Ik vergelijk het met 

rijden over een Nederlandse snelweg: op momenten dat je vooruit gaat moet 

je daar zoveel mogelijk van profiteren want voor je het weet sta je weer een 

hele tijd stil. 

9. Je vraagt je toch af hoe de ingenieurs die de Deltawerken en de Flevopolder 

hebben aangelegd de Noord-Zuid-lijn in Amsterdam en de A73-tunnels 

zouden hebben aangepakt. 

10. De beste kans om met een quote uit je proefschrift in de krant te komen is 

door een pakkende stelling te verzinnen. 


