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Samenvatting (Summary in Dutch)

Binnen het onderzoeksgebeid van de industrile organisatie heeft de oligopolie

altijd in de schijnwerpers gestaan, om goede redenen: beleidsmakers willen sociaal

optimale mededingingsbeleid opstellen, terwijl ondernemers strategische interacties

bestuderen om de concurrentie te kunnen verslaan. Dit proefschrift presenteert mod-

ellen die een markov-perfecte marktdynamiek weergeven. Ook past dit proefschrift

de modellen toe op het proces van competitief gedrag binnen een oligopolie.

De modellen die in dit proefschrift worden bestudeerd behoren tot de structurele

modellen. In de afgelopen decennia, dankzij de vooruitgang in speltheorie, econome-

trie, en het vervaardigen van economische modellen, hebben structurele modellen

een plaats ingenomen op de onderzoeksagenda van de empirische industrile organ-

isatie. In dit nieuwe onderzoek paradigma modelleren onderzoekers het gedrag van

bedrijven om zo het een stevige micro-economische ondergrond te leggen voor het

empirische werk. De onderliggende parameters van deze modellen kunnen worden

geschat door gebruik te maken van informatie over uitkomsten in de markt.

Het huwelijk van de economische theorie en econometrie heeft ten minste twee

voordelen. Ten eerste, het helpt onderzoekers om problemen vanwege een gebrek

aan data in empirisch onderzoek te omzeilen. Bijvoorbeeld, gegevens over toetred-

ingskosten en baten van toetreding zijn vaak niet beschikbaar voor onderzoekers.

Bresnahan en Reiss (1991) bouwen een model die de interactie in een oligopolie

beschrijft, zodat ze deze waarden kunnen afleiden door gebruik te maken van ad-

ministratieve informatie omtrent het aantal bedrijven en marktaandelen. Ten tweede

kunnen met modellen uitkomsten van verschillende beleidsopties worden doorgerek-

end. Omdat de causale relatie tussen de parameters en de marktuitkomsten expliciet

is gemodelleerd, zijn de structurele modellen niet onderworpen aan de ”Lucas kri-

tiek” (Lucas 1976). Daarom zijn onderzoekers in staat om de effecten van beleid

(die zorgen voor een verschuiving van de parameters in het model) te kwantificeren.

Onder leiding van Maskin en Tirole (1988a, 1988b) en Ericson en Pakes (1995),

worden modellen die een markov-perfecte markdynamiek bestuderen ontwikkeld van-

wege hun theoretisch en empirisch aantrekkelijke eigenschappen. Ten eerste zijn

deze modellen gebaseerd op plausibele aannames met betrekking tot het gedrag van



bedrijven. Ze hebben meerdere perioden waarin bedrijven optimale beslissingen

maken gebaseerd op tijdsafhankelijke informatie. Vergeleken met statische modellen

sluiten de markov-perfecte modellen beter aan op het dynamische karakter van een

oligopolie. Ten tweede kunnen de markov-perfecte modellen niet alleen de ”snap-

shot” van marktstructuren verklaren, maar ook de ontwikkeling van deze structuren

over de tijd. Ze vergemakkelijken daarom de econometrische analyse van longitudi-

nale datasets, die in toenemende mate beschikbaar zijn.

Ondanks deze aantrekkelijke kenmerken, beperkt de complexiteit van de mod-

ellen de toepassing ervan. Zoals aangetoond door Besanko, Doraszelski, Kryukov,

en Satterthwaite (2010), hebben deze modellen vaak meerdere evenwichten. Over

het algemeen is ook het aantal evenwichten onduidelijk, waardoor de berekening

van alle evenwichten bijna onmogelijk is en de resultaten van het beleidssimulaties

dubieus. En wat erger is: onderzoekers hebben geen betrouwbaar algoritme om snel

een evenwicht te berekenen.

In de modellen die zijn ontwikkeld voor dit proefschrift, probeer ik om een door-

braak te bewerkstelligen wat betreft het bewijzen en berekenen van een uniek even-

wicht. In hoofdstuk 2 (gebaseerd op Abbring, Campbell, en Yang 2012a) van het

proefschrift, ontwikkelen mijn co-auteurs en ik een handelbaar model voor de em-

pirische analyse van markov-perfecte oligopolie dynamiek met oneindige horizon.

Het model beschikt over vraag onzekerheid, ”sunk entry costs”, stochastische bedri-

jfsspecifieke technologische vooruitgang, en onomkeerbare uittreding. Wij ontwikke-

len een algoritme dat een symmetrische evenwicht snel kan berekenen, door de vaste

punten van een eindige reeks van laag-dimensionale ”contraction mappings” op te

sporen. Indien hooguit twee heterogene bedrijven de markt bedienen, is het resultaat

een uniek natuurlijk evenwicht waarbij een bedrijf met een hoge winstmarge de markt

nooit verlaat terwijl een concurrent met een lage winstmarge achterblijft. Met meer

dan twee bedrijven vindt het algoritme altijd een natuurlijk evenwicht.1 We presen-

teren een eenvoudige regel waarmee we ex post kunnen controleren of het berekende

1In een ander paper (Abbring, Campbell, Tilly en Yang 2012), analyseren we een eenvoudigere

versie van dit model waarin alle bedrijven dezelfde technologie hebben. We laten zien dat het een-

voudigere model een uniek symmetrisch markov-perfect evenwicht heeft. Het eenvoudigere model

is rijk genoeg voor verschillende toepassingen, zoals welvaartsanalyse van vergunningsvoorwaarden,

start-up subsidies en milieuwetgeving. Hoewel heterogeniteit op bedrijfsniveau genegeerd wordt, is

het in het model wel mogelijk om heterogeniteit op marktniveau toe te staan. Bovendien kan de

analyse van dit model dienen als het startpunt voor meer algemene modellen. Door de voorlopige

status van dit werk, is het niet opgenomen in dit proefschrift.



evenwicht uniek is, en we illustreren de toepassing van het model door de robuus-

theid van een bevinding van Fershtman en Pakes (2000) te beproeven: namelijk dat

heimelijke prijsafspraken het consumentensurplus kunnen verhogen door het stim-

uleren van productontwikkeling. De honderden berekeningen van het evenwicht die

hiervoor zijn vereist duren slechts een paar minuten op laptop. We presenteren ook

een haalbaar algoritme voor de schatting van het model dat gebruik maakt van

GMM.

In hoofdstuk 3 (gebaseerd op Abbring, Campbell, en Yang 2012b), ontwikkelen

we een dynamisch econometrisch kader voor de analyse van toegang, uittreding, en

competitief gedrag in een oligopolie. Dit kader vereist enkel panel data over het

aantal afnemers en producenten van geografisch verspreide markten over de tijd.

Het is een dynamische uitbreiding van het model van Bresnahan en Reiss (1990,

1991) voor de analyse van statische concurrentie in een crossectie van markten.

Onze uitbreiding maakt de empirische analyse eenvoudiger: ”sunk entry costs” en

onzekerheid. Bovendien is de uitbreiding nodig voor de consistente meting van

parameters van de statische markt, zoals de mate van concurrentie. De aannames

met betrekking tot timing en verwachtingen helpen om een uniek markov-perfect

evenwicht te selecteren dat snel kan worden berekend door het oplossen van een

eindige reeks van dynamisch programeer problemen met laag-dimensionale ”state

spaces”. We passen ons model toe op de empirische heranalyse van ”sunk costs” en

de mate van concurrentie op de Amerikaanse markt voor tandheelkundige diensten,

met behulp van de panel data van Bresnahan en Reiss (1993) die informatie geeft

over het aantal tandartsen over alle geografische markten in de VS.

In hoofdstuk 4 (gebaseerd op Yang 2012), breid ik het model dat is ontwikkeld

in Hoofdstuk 2 uit en pas ik het toe op de ”creative destruction” in de Neder-

landse supermarkt. In deze markt geven technologische innovaties in voorraad-

beheer, logistiek en verkoop de supermarktketen een voordeel ten opzichte van

ouderwetse lokale winkels. Wanneer winkelketens toetreden, sluiten plaatselijke

bestaande winkels geleidelijk hun deuren. Twee vragen met betrekking tot dit

proces van ”creative destruction” staan centraal in het mededingingsbeleid. Hoe

maken winkelketens toetredingsbeslissingen? Hoe benvloedt toetreding door een

winkelketen de winstmarge en overlevingskansen van de bestaande winkels? In dit

artikel ontwikkel ik een handelbaar dynamisch model om deze beide vragen te kun-

nen onderzoeken. Alle markov-perfecte evenwichten kunnen snel worden berekend

door de ”fixed points” van een reeks van laag-dimensionale contractie mappings te



vinden. Ik schat dit model aan de hand van waarnemingen van toe- en uittreding

van supermarkten in kleine Nederlandse gemeenten. De gemiddelde ”sunk costs” van

toetreding beslaat in een aantal gevallen meerdere malen de verwachte verdiscon-

teerde winst, mogelijk omdat de Nederlandse wetgeving de locaties voor mogelijke

toetreders aanzienlijk beperkt. De hoge gemiddelde ”sunk costs” vertraagt de uit-

breiding van de winkelketens aanzienlijk. Een toetredende winkelketen vermindert

de netto contante waarde van bestaande winkelketens met 26% tot 62%. Een belei-

dsexperiment met het geschatte model laat zien dat het verminderen van de ”sunk

costs” met 40% de toetreding van winkelketens bijna verdubbelt.

Bewijzen, details omtrent berekeningen en aanvullende informatie is verzameld in

de bijlagen. De Matlab-code bedoelt voor het uitvoeren van de berekeningen vormen

een belangrijk onderdeel van dit proefschrift. Omdat elk hoofdstuk een op zichzelf

staand onderzoek is, zijn drie pakketten met Matlab code afzonderlijk gepubliceerd

op de websites van de auteurs.
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