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[Dutch version of the summary]

De internationale luchtvaart maakt het mogelijk om mensen, goederen en ideeën

over de wereld te verplaatsen en is daarmee van groot belang voor de wereldeco-

nomie. Decennialang werd de internationale luchtvaartsector sterk gereguleerd

en was de concurrentie op internationale routemarkten beperkt. Vanuit het idee

dat concurrentie leidt tot meer efficiëntie, beweegt de sector nu geleidelijk naar

een meer geliberaliseerde en competitieve marktvorm.

Ondanks dit proces van deregulatie worden veel internationale routemarkten

nog steeds gedomineerd door nationale luchtvaartmaatschappijen. Deze maat-

schappijen vertegenwoordigen het belangrijkste luchtvaartmerk in hun thuisland

en zijn doorgaans verantwoordelijk voor een groot deel van de internationale

vluchten dat vertrekt vanuit dat land (enkele voorbeelden zijn KLM, Lufthansa

en Qantas).

Dit proefschrift onderzoekt de impact van deze nationale maatschappijen op

marktwerking in de gedereguleerde luchtvaartsector. Drie onafhankelijke empiri-

sche hoofdstukken nemen de concurrentievoordelen van deze maatschappijen in

hun thuislanden onder de loep. De nadruk ligt hierbij op consumentenwaarde-

ring voor de eigen nationale maatschappij als één van de mechanismen die deze

concurrentievoordelen in stand houden.

Het eerste empirische hoofdstuk toont aan dat nationale luchtvaartmaatschap-

pijen marktmacht hebben in hun thuislanden. Hierdoor kunnen deze maatschap-

pijen circa 9 procent hogere tarieven vragen voor vluchten vanaf binnenlandse

luchthavens ten opzichte van vergelijkbare vluchten vanaf buitenlandse luchtha-

vens. In lijn met de economische theorie over marktmacht zijn nationale maat-

schappijen tevens beter in staat om prijzen te differentiëren in hun thuislanden.

Het tweede hoofdstuk laat zien dat nationale maatschappijen hoge loyaliteit

genieten onder binnenlandse consumenten. Een regressie-discontinüıteit analyse

vergelijkt de loyaliteit van consumenten die net binnen de grens van het thuisland

wonen met consumenten die net buiten die grens wonen. Op deze manier wordt

het causale loyaliteitsverschil tussen deze twee groepen gëıdentificeerd. Buiten-
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landse consumenten vertonen een circa 70 procent lagere kans om lid te worden

van het loyaliteitsprogramma en, als zij wél lid zijn, vliegen zij ook minder dan

vergelijkbare binnenlandse leden.

Uit het laatste hoofdstuk volgt dat het binnenlandse concurrentievoordeel van

nationale maatschappijen zich uitstrekt tot buitenlandse partners. Consumenten

zijn bereid om circa 6 procent meer te betalen voor vluchten uitgevoerd door

buitenlandse maatschappijen als deze vluchten worden aangeboden binnen een

samenwerkingsovereenkomst met de lokale nationale maatschappij. Dit effect is

deels te verklaren doordat er een kwaliteitssignaal uitgaat van de overeenkomst

die de buitenlandse maatschappij met de nationale maatschappij heeft.

De bevindingen van dit proefschrift tonen aan dat binnenlandse marktmacht

een aanzienlijke belemmering vormt voor de concurrentie in de gedereguleerde in-

ternationale luchtvaartsector. Om de concurrentie te bevorderen is beleid nodig

dat resterende belemmeringen wegneemt en het ontstaan van nieuwe belemme-

ringen verhindert.

Aan de andere kant laat dit proefschrift zien dat een deel van de binnenlandse

concurrentievoordelen verband houdt met consumentenwaardering voor de eigen

luchtvaartmaatschappij. Het is waarschijnlijk moeilijk, en mogelijk niet wense-

lijk, om op dit vlak in de markt in te grijpen. Wel kunnen maatschappijen de

nationale identiteit van hun buitenlandse partners gebruiken om loyaliteitsach-

terstanden te overwinnen. Met deze strategie dragen maatschappijen zelf bij aan

meer concurrentie in de sector.
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