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Samenvatting (Dutch summary)

De industriële organisatie van transportmarkten: prijzen,
investering en regulering in spoor- en weggennetwerken

Economen houden zich bezig met de distributie van schaarse middelen, zoals tijd of geld. Deze
distributie vindt vaak plaats in markten: concrete of abstracte plaatsen waar consumenten en
producenten elkaar ontmoeten. Markten zijn vooral interessant als ze niet de best mogelijke
resultaten opleveren. ‘Best mogelijk’ kan, in dit geval, meerdere dingen betekenen, zoals een
Pareto optimum (een situatie waarin niemand er op vooruit kan gaan zonder dat iemand
anders er op achter uit gaat) of sociaal optimum (zodat de maatschappij als geheel er niet op
vooruit kan gaan). In beide gevallen geeft een marktuitkomst die lager ligt dan het optimum
overheden een reden voor interventie; de vraag is dan, uiteraard, welke interventie het meest
geschikt is om het marktevenwicht terug te brengen naar het optimum.
Er bestaan meerdere situaties waarin markten niet optimaal functioneren; deze worden

collectief ‘marktfalen’ genoemd. Een situatie die in transportmarkten vaak voorkomt is de
aanwezigheid van externe effecten: kosten of baten van, in dit geval, reizen, die niet door de
reiziger maar door anderen worden gedragen. De extra filedruk die iedere automobilist op
andere automobilisten uitoefent is bijvoorbeeld een negatief extern effect. Externe effecten
worden vaak in isolatie onderzocht, waarbij de aanname is dat er geen andere vormen van
marktfalen bestaan. Veel studies nemen bijvoorbeeld aan dat markten perfect concurrerend
zijn, zodat geen enkele producent of consument invloed kan uitoefenen op marktprijzen.
In de praktijk kunnen zowel consumenten als producenten marktprijzen vaak wel in hun

voordeel beïnvloeden: monopolisten kunnen meer winst behalen door hun prijzen te ver-
hogen als de vraag naar hun product niet perfect elastisch is, en oligopolistische producenten
beheersen een dusdanig groot gedeelte van de markt dat ook zij invloed kunnen uitoefenen
op prijzen. Dit kan leiden tot marktfalen, en in veel situaties kunnen deze effecten niet
worden genegeerd. Deze dissertatie bestudeert daarom de industriële organisatie van trans-
portmarkten: dat wil zeggen, de beslissingen die worden genomen door economische agenten
in markten die niet volkomen concurrerend zijn, de implicaties van die beslissingen, en de
manieren waarop overheden ze kunnen beïnvloeden. In deze dissertatie worden methodes gep-
resenteerd die gebruikt kunnen worden om zulke beslissingen te modelleren. Deze methodes
worden vervolgens toegepast om prijsstrategiën, de keuze van bus- en treintijden, invester-
ingsbeslissingen en reguleringsstrategiën te analyseren. In contrast tot een groot deel van
de bestaande literatuur wordt hierbij de netwerkstructuur van transportmarkten expliciet
meegenomen.
Economische modellen zijn vereenvoudigde voorstellingen van de werkelijkheid, en maken

altijd aannames. Het is zelden het geval dat een enkel model volstaat om een complexe
markt te analyseren; het is vaak nodig verschillende modellen te gebruiken, die verschillende
aannames maken en gebruikt kunnen worden om verschillende aspecten van de markt te be-
lichten. Deze dissertatie bestaat daarom uit vijf aparte hoofdstukken, naast de introductie
en conclusie. Ieder hoofdstuk belicht een belangrijk aspect van een of meerdere transport-
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Samenvatting (Dutch summary)

markten. Ieder hoofdstuk heeft een dubbel doel: eerst worden nieuwe methodes ontwikkeld
om de industriële organisatie van transportmarkten te bestuderen, en vervolgens worden deze
methodes in de praktijk gebracht om conclusies te kunnen trekken over mogelijke beleidsin-
terventies.
Hoofdstuk 2 gaat in op de effecten van prijsdifferentiatie en prijsdiscriminatie door een

monopolistische vervoerder, die opereert in een netwerk waarin congestie kan optreden. In
drie verschillende ruimtelijke modellen wordt nagegaan wat het effect is van het verbieden
van prijsdifferentiatie (zodat alle reizigers voor het zelfde reisproduct het zelfde betalen)
en/of prijsdiscriminatie (zodat prijzen alleen mogen variëren met de marginale externe kosten
van reizigers). Doordat de drie modellen verschillende ruimtelijke structuren hebben kun-
nen prijsdiscriminatie en prijsdifferentiatie op basis van gebruikersgroep, route, en herkomst
en bestemming apart worden geanalyseerd. Dit hoofstuk generaliseert de bestaande liter-
atuur over prijsdiscriminatie, waarin gebruikersgroepen doorgaans alleen verschillende ti-
jdswaarderingen hebben, door toe te laten dat groepen ook verschillende marginale externe
kosten hebben. Prijsdiscriminatie en prijsdifferentiatie zijn daardoor niet langer het zelfde.
Het hoofdstuk laat zien dat het verbieden van prijsdiscriminatie en prijsdifferentiatie soms
welvaartswinst kan opleveren, maar soms ook tot welvaartsverliezen leidt. Het verbieden van
prijsdifferentiatie kan beter zijn dan het verbieden van prijsdiscriminatie, ondanks het feit
dat die laatste optie als eerlijker gezien kan worden.
Hoofdstuk 3 onderzoekt netwerken waarin meerdere oligopolistische vervoerders actief zijn.

Het analyseert de strategische beslissingen van marktdeelnemers in netwerken waarin naast
openbaar vervoer ook onbeprijsde wegen bestaan, en waarin sommige gebruikers meerdere
treinen of bussen nodig hebben om hun bestemming te bereiken. Het hoofdstuk contrasteert
twee modellen: een waarin een monopolistische aanbieder al het openbaar vervoer bezit,
en een waarin iedere individuele verbinding door een aparte aanbieder wordt geexploiteerd.
Gebruikers kiezen niet alleen hoe ze reizen, maar ook wanneer; de modellen zijn dynamisch.
Deze dynamiek is belangrijk, zoals het hoofdstuk laat zien. In tegenstelling tot wat in de
bestaande, op statische modellen gebaseerde literatuur te zien is, kan in de modellen die in dit
hoofdstuk gepresenteerd worden seriële concurrentie prijzen verlagen, in plaats van verhogen.
Hoofdstuk 4 heeft, net als hoofdstuk 3, betrekking op reistijdstipkeuzes. In dit hoofdstuk

wordt specifiek ingegaan op de manier waarop oligopolistische vervoerders hun vertrektij-
den bepalen, en vooral op hoe deze vertrektijden strategisch gebruikt kunnen worden. Om
deze vragen te kunnen beantwoorden ontwikkelt dit hoofdstuk een gegeneraliseerde versie van
Hotelling’s model van horizontale differentiatie, waarin de vraag naar vervoer prijsafhankelijk
is, en waar afstandskosten asymmetrisch zijn. In dit model kiezen twee concurrenten prijzen
en vertrektijden binnen een vast tijdsinterval; reizigers zijn uniform verdeeld over dit interval,
en de locatie van een reiziger geeft de vertrektijd aan die zijn of haar voorkeur heeft. Dit
hoofdstuk laat zien dat vertrektijden strategisch gebruikt kunnen worden om winst te maxi-
maliseren, en bespreekt welke strategieën het beste gebruikt kunnen worden om de markt te
reguleren.
In hoofdstuk 5 wordt de routekeuze van reizigers behandeld. In de routekeuzeliteratuur

worden verschillende modellen voorgesteld; dit hoofdstuk onderzoekt hoe groot de verschillen
tussen drie van deze modellen (multinomial probit, nested logit, and generalized nested logit)
zijn. Om dit te kunnen bepalen worden de modellen toegepast op een klein maar repre-
sentatief netwerk waarin congestie kan ontstaan. Ze worden vervolgens gebruikt om belei-
dskeuzes te evalueren. Zoals dit hoofdstuk laat zien zijn de implicaties van de keuze voor
een bepaald model voor beleidskeuzes klein, mits de modellen goed gecalibreerd zijn. Het is
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daarom verdedigbaar om simpelere modellen, zoals het nested logit or generalized nested logit
model te gebruiken, in plaats van meer realistische maar ook meer computationeel intensieve
modellen zoals het probit model.
De resultaten van hoofdstuk 5 worden gebruikt in hoofdstuk 6. In dit hoofdstuk wordt

een generalized nested logit model wordt gebruikt als de basis voor een lange-termijn in-
vesteringsmodel, waarin private oligopolistische vervoerders zels nieuwe verbindingen kunnen
aanleggen. Dit model wordt vervolgens gebruikt voor de evaluatie van beleidsinterventies
die als doel hebben de formatie van transportnetwerken te reguleren. In tegenstelling tot
de meeste bestaande literatuur zijn investeringen in nieuwe vervoerscapacitiet discreet: een
verbinding wordt aangelegd of niet. Dit heeft belangrijke implicaties; vooral omdat, in dit
geval, prijsbeleid niet langer afdoende is om het sociaal optimum te herstellen.
Samen geven deze hoofdstukken een breed overzicht van de verschillende kwesties die be-

trekking hebben op de industriële organisatie van transportmarkten. De belangrijkste con-
clusie die uit deze dissertatie getrokken kan worden is dat deze industriële organisatie belan-
grijk is. De verschillende hoofdstukken behandelen elk een specifieke marktvorm, en in ieder
hoofdstuk blijkt dat het modelleren van het strategische gedrag van vervoerders en reizigers
cruciaal is. Vervoerders kunnen prijsdiscriminatie en prijsdifferentiatie toepassen om meer
winst te behalen, en dat heeft implicaties voor het maatschappelijk welzijn. In multimodale
netwerken heeft de reistijdstipkeuze van reizigers een belangrijk effect op de manier waarop
vervoerders concurreren, en op de relative efficiëntie van verschillende marktformen. Vervo-
erders kunnen ook hun vertrektijden op een strategische manier gebruiken om zo meer winst
te behalen, en ook dat heeft implicaties voor het maatschappelijk welzijn en daarmee ook
voor beleid. Het is daarom bij elke analyse van transportmarkten van cruciaal belang om de
industriële organisatie correct te modelleren, met de juiste hoeveelheid detail. In veel gevallen
zal het niet afdoende zijn om simpelweg aan te nemen dat de markt volkomen concurrerend
is. Hetzelfde geldt voor beleidsanalyses: ook daar is het belangrijk om de complexiteit van
de markt niet te negeren. Bestaande beleidsanalyses van andere markten, die meer of minder
competitief zijn, een andere vraagstructuur hebben, of die op een andere, wellicht op het
eerste gezicht kleine manier verschillen zullen vaak niet afdoende zijn.
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