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Samenvatting (Summary in Dutch)

Dit proefschrift bestaat uit drie studies naar onderwerpen op de gebieden van bemid-

deling en bestuurdersbeloningen, allen beschouwd door een zoekfrictiebril. De studies

benadrukken de kracht van zoekfricties in het verklaren van verschijnselen in de echte

wereld. Deze samenvatting biedt een overzicht van de geadresseerde onderzoeksvra-

gen, de methodologien gebruikt om deze onderzoeksvragen te beantwoorden, en de

conclusies van dit onderzoek.

Hoofdstuk 2 ontwikkelt een model om twee veelgebruikte vormen van bemiddeling te

leren begrijpen: de tussenpersoonwijze en de marktmaker- (of platform)wijze. Bij de

tussenpersoonwijze is de bemiddelaar gespecialiseerd in het zelf kopen en verkopen

en maakt deze veelal gebruik van voorraden (bijv. handelaren in financile en staal-

markten). Bij de marktmakerwijze biedt de bemiddelaar tegen betaling een plaats op

de markt aan, waarbij de deelnemende kopers en verkopers kunnen zoeken en met

elkaar kunnen handelen (bijv. eBay, makelaars en handelaren op financile markten).

Door zoekfricties heeft de bemiddelaar te maken met een uitruil tussen een groter

transactievolume bij het als tussenpersoon optreden en een hogere prijs/honorarium

per item bij het als marktmaker optreden. Deze uitruil bepaalt de optimale bemiddel-

ingswijze, en uiteindelijk kan een mengsel van de tussenpersoon- en marktmakerwijze,

zoals Amazon die toepast, optimaal zijn in het evenwicht. Dit geldt voor verschillende

marktomgevingen, inclusief een economie zonder producenten en een markt met niet-

lineaire matching functies. De theoretische voorspellingen worden ondersteund door

empirische testresultaten gebaseerd op data van Amazon en eBay.

Hoofdstuk 3 draagt bij aan een beter begrip van de concurrentie tussen e-commerce

reuzen. We breiden het model van hoofdstuk 2 uit naar een Bertrand concurrentiespel

tussen een gevestigde bemiddelaar welke de tussenpersoon- en markmakerswijze kan
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4.C. ESTIMATION

mengen, en een toetredende bemiddelaar welke wordt beperkt tot het zijn van een

marktmaker. Ontmoetingstechnologien voor beide bemiddelaars zijn blootgesteld aan

zoekfricties. We vinden dat de toetreder de keuze heeft tussen het zijn van een se-

cundaire aanbieder (voor bemiddelingsdiensten) met een hoge prijs/honorarium per

item en het zijn van de primaire aanbieder door de gevestigde partij te onderbieden.

Ondanks deze strategische complicatie laten we zien dat de intuiti uit hoofdstuk 2

overeind blijft in een duopolie. In het bijzonder bestaat er, voor een redelijke set van pa-

rameters, een evenwicht in pure strategien waarbij een gevestigde bemiddelaar mark-

tmaker is. Verder is de kans dat de gevestigde bemiddelaar zijn marktmakerwijze ac-

tiveert positief in het evenwicht in gemengde strategien.

Hoofdstuk 4 schat de invloed van baanladders op beloningscontracten van bestuur-

ders. In het theoretische model krijgt een bestuurder aanbiedingen van andere bedri-

jven terwijl een dynamisch beloningscontract de strijd met het moral hazard probleem

binnen het bedrijf en concurrentie van de externe arbeidsmarkt aangaat. Ik laat zien

dat concurrentie om bestuurders leidt tot een stijging van de totale beloning, en dat

het een nieuwe bron van prikkels genereert, genoemd arbeidsmarktprikkels, welke re-

sultaatgerichte prikkels in bonussen, aandelen, opties, etcetera, vervangen. Het model

is geschat met behulp van een nieuw geconstrueerde dataset voor baanwisselingen

van bestuurders van Amerikaanse beursgenoteerde bedrijven. Simulaties gebaseerd

op structurele schattingen laten zien dat het model het verbazingwekkende feit dat

bestuurders van grotere bedrijven grotere beloningsgroei doormaken en een hogere

resultaatgerichte beloning ontvangen, kan verklaren en repliceren.


