
 

 

 

Sequential auctions and alternating price competition

Citation for published version (APA):

Leufkens, K. (2008). Sequential auctions and alternating price competition. [Doctoral Thesis, Maastricht
University]. Datawyse / Universitaire Pers Maastricht. https://doi.org/10.26481/dis.20081031kl

Document status and date:
Published: 01/01/2008

DOI:
10.26481/dis.20081031kl

Document Version:
Publisher's PDF, also known as Version of record

Please check the document version of this publication:

• A submitted manuscript is the version of the article upon submission and before peer-review. There can
be important differences between the submitted version and the official published version of record.
People interested in the research are advised to contact the author for the final version of the publication,
or visit the DOI to the publisher's website.
• The final author version and the galley proof are versions of the publication after peer review.
• The final published version features the final layout of the paper including the volume, issue and page
numbers.
Link to publication

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright
owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these
rights.

• Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
• You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
• You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.

If the publication is distributed under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license above,
please follow below link for the End User Agreement:
www.umlib.nl/taverne-license

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us at:

repository@maastrichtuniversity.nl

providing details and we will investigate your claim.

Download date: 22 May. 2023

https://doi.org/10.26481/dis.20081031kl
https://doi.org/10.26481/dis.20081031kl
https://cris.maastrichtuniversity.nl/en/publications/5bf227bc-926d-4cb8-af2a-9b006f1cf5c8


Nederlandse samenvatting
(Summary in Dutch)

Een centraal thema binnen de economie is het functioneren van markten. Het
vakgebied genaamd industriële organisatie bestudeert het strategisch gedrag van
bedrijven, de structuur van markten, en de interactie tussen beide. In dit proef-
schrift worden dynamische interactiesituaties bestudeerd door niet-coöperatieve
speltheorie toe te passen. De conflictsituatie wordt gemodelleerd als een spel en
voor dit spel worden vervolgens evenwichten gezocht. Een evenwicht is een sta-
biele situatie waarin geen speler op zichzelf een reden heeft om zijn strategie te
wijzigen. Zulke evenwichten geven informatie over de strategische keuzes van de
spelers en vervolgens over het marktgedrag en marktresultaat. De inzichten die op
deze manier worden verkregen zijn uiterst belangrijk bij het bepalen van marktre-
gulerende instrumenten.

Dit proefschrift bestaat uit twee delen. De delen verschillen in de marktsituatie
die bestudeerd wordt. Het eerste deel van dit proefschrift betreft sequentiële vei-
lingen met één verkoper en meerdere bieders. De bieders profiteren van positieve
synergieën indien ze meerdere objecten winnen. Het effect van de synergiemoge-
lijkheden op het biedgedrag, verkoopprijs, en efficiëntie wordt geanalyseerd. Het
tweede deel van dit proefschrift bestudeert een dynamische duopolie waarin be-
drijven hun prijzen alternerend kunnen aanpassen. Onder andere het effect van
exogene schokken in de marktvraag wordt bestudeerd in dit deel. Beide delen
van dit proefschrift bestaan uit analytische, numerieke, en experimentele analyses.
Hieronder worden beide delen uitgebreider samengevat.

Sequentiële veilingen met synergieën

Veilingen worden al sinds de oudheid gebruikt als marktmechanisme. Overhe-
den maken steeds meer gebruik van veilingen, bijvoorbeeld voor de allocatie van
frequenties voor draadloze communicatie services. De UMTS veilingen (mobiele
communicatie van de derde generatie) van verschillende West-Europese overheden
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in 2000 and 2001 trokken niet alleen de aandacht van vakmensen en academici,
maar ook van een breder publiek. De meest succesvolle UMTS veiling was die van
het Verenigd Koninkrijk. Eén van de redenen hiervoor is dat deze veiling de eerste
was in de reeks van veilingen door verschillende landen. De meeste bieders in de
veiling van het Verenigd Koninkrijk waren van plan om een netwerk te creëren dat
heel Europa omvat (Van Damme, 2002). Winnaars in de veiling van het Verenigd
Koninkrijk waren daarom goed gepositioneerd voor de latere veilingen van andere
landen.

Openbare aanbestedingsprojecten hebben de eigenschap dat ze herhalend van
aard zijn. Wegwerkzaamheden, bouwprojecten, frequenties voor draadloze com-
municatie en militaire uitrustingen worden met regelmaat aanbesteed. Dit gebeurt
tegenwoordig meestal door middel van veilingen. Daardoor ontstaan reeksen van
veilingen van vergelijkbare projecten met mogelijk lange tijdsperiodes tussen op-
eenvolgende veilingen. In zulke sequentiële veilingen kan het winnen van meerdere
objecten resulteren in kostenvoordelen door synergieën. Deze synergieën kunnen
tastbaar zijn, bijvoorbeeld het bezitten van speciale apparatuur, of niet-tastbaar,
zoals ervaring. Een gevolg van de aanwezigheid van synergieën in sequentiële vei-
lingen is dan dat de waarde van objecten in latere veilingen afhangen van de uitslag
van eerdere veilingen.

Het eerste deel van dit proefschrift bestudeert een sequentiële veiling van twee
objecten waar het winnen van beide objecten leidt tot voordelen door positieve
synergieën. Bieders hebben dan in de eerste veiling van de reeks het probleem dat
het onzeker is of ze kunnen profiteren van positieve synergieën aangezien ze nog
geen informatie hebben over hun winkansen in de tweede veiling. Verder zijn de
bieders in de tweede veiling asymmetrisch aangezien de bieder die de eerste veiling
heeft gewonnen positieve synergiemogelijkheden heeft en de andere bieders niet.
Daarom wordt bekeken wat de gevolgen van positieve synergiemogelijkheden in
sequentiële veilingen zijn voor zowel de bieders als de verkoper.

In Hoofdstuk 2 wordt aangetoond dat de verwachte uitbetaling van bieders in
de veilingreeks lager is met synergieën dan zonder. Door de synergiemogelijkheden
wordt het biedgedrag in de eerste veiling zo agressief dat bieders slechter af zijn
dan wanneer er geen synergiemogelijkheden zijn. Verder lopen bieders het risico
op ernstige verliezen, wat zou kunnen leiden tot een faillissement. De aanwezigheid
van positieve synergieën in sequentiële veilingen heeft dus negatieve gevolgen voor
bieders.

Hoofdstuk 3 bestudeert twee verschillende veilingmechanismen voor de se-
quentiële veiling met positieve synergieën. De prestaties van een gesloten veiling
waarin de winnaar zijn bod moet betalen (een eerste-prijs veiling) worden verge-
leken met die van een gesloten veiling waarin de winnaar het één na hoogste bod
moet betalen (een tweede-prijs veiling). Normaal gesproken heeft een tweede-prijs
veiling een aantal aangename eigenschappen ten opzichte van een eerste-prijs vei-
ling (Vickrey, 1961). In dit hoofdstuk wordt aangetoond dat in de veilingreeks
de efficiëntie en de verkoopopbrengst hoger zijn in het geval van een tweede-prijs
veiling. Echter, de kans dat winnaars een verlies maken is ook een stuk groter
dan in een eerste-prijs veiling. Gezien de catastrofale gevolgen die zulke verliezen
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kunnen hebben, is het goed mogelijk dat eerste-prijs veilingen worden verkozen
boven tweede-prijs veilingen voor sequentiële veilingen met synergieën.

De analyses in Hoofdstuk 2 en 3 zijn beperkt in het aantal bieders dat actief
kan zijn in een veiling. Namelijk, een asymmetrische eerste-prijs veiling kan alleen
worden opgelost voor twee bieders. Daarom richt Hoofdstuk 2 zich hoofdzakelijk op
tweede-prijs veilingen met (on)eindig veel bieders. De milde voorwaarden waaraan
de strategieën in een eerste-prijs veiling zouden moeten voldoen voor generalisatie
van de resultaten naar zulke veilingen met meer dan twee bieders, worden ook
besproken in dit hoofdstuk. Hoofdstuk 3 vergelijkt beide veilingmechanismen in
het geval van twee bieders.

In Hoofdstuk 4 worden eerste- en tweede-prijs veilingen met vier bieders ver-
geleken door middel van een experiment. Voor beide veilingmechanismen worden
experimenten uitgevoerd voor sequentiële veilingen zonder synergieën, met milde
synergieën, en met sterke synergieën. Door de resultaten van de verschillende
experimenten zowel binnen als tussen de twee veilingmechanismen te vergelijken,
worden inzichten verkregen in de effecten van positieve synergieën op het daad-
werkelijke biedgedrag.

De proefpersonen reageren duidelijk op de aanwezigheid van synergieën en
het biedgedrag in de eerste veiling van de reeks wordt agressiever naarmate de
synergie groter wordt. Voor milde synergieën leidt een eerste-prijs veiling tot
betere resultaten op het gebied van efficiëntie, veilingopbrengst en de kans dat
winnaars verliezen maken. Voor sterke synergieën zijn de resultaten van beide
veilingmechanismen ongeveer gelijk, hoewel de eerste-prijs veiling op geen van de
voorgenoemde aspecten slechtere resultaten genereert dan de tweede-prijs veiling.

Alternerende prijs competitie

Statische modellen voor markten met twee bedrijven zijn gëıntroduceerd door
Cournot (1838) voor competitie in hoeveelheden en door Bertrand (1883) voor
competitie in prijzen. In beide duopolie modellen wordt verondersteld dat de
bedrijven tegelijk en onafhankelijk van elkaar beslissen over hun strategische va-
riabele en dit slechts eenmalig doen. Voor beide vormen van competitie geldt
dat wanneer het aantal periodes waarin de bedrijven met elkaar concureren eindig
is, het unieke deelspel perfecte Nash-evenwicht bestaat uit een herhaling van de
statische oplossing in iedere periode. Echter, indien het aantal periodes oneindig
is dan kunnen vele evenwichten met uitbetalingen boven het competitieve niveau
gerealiseerd worden via het ‘Folk Theorem’ (Friedman, 1971).

De modellen van Cournot en Bertrand gaan ervan uit dat de bedrijven hun
strategische variabele op hetzelfde moment aanpassen. Het is echter zeer waar-
schijnlijk dat bedrijven niet op hetzelfde moment hun strategische variabele kunnen
aanpassen door rigiditeiten. Daarom gaan alternerende duopolie modellen ervan
uit dat bedrijven om en om hun strategische variabele kunnen aanpassen. De
strategische variabele van bedrijven blijft dan minstens twee tijdsperiodes gelijk.
Door deze structuur krijgen bedrijven de mogelijkheid om daadwerkelijk te rea-
geren op de huidige hoeveelheid of prijs van hun concurrent.
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Cyert en DeGroot (1970) waren de eerste die een alternerende duopolie ana-
lyseerden en deden dit voor competitie in hoeveelheden. Baanbrekende weten-
schappelijke bijdragen werden later geleverd door Maskin en Tirole (1987) voor
competitie in hoeveelheden en Maskin en Tirole (1988) voor competitie in prijzen.
In dit proefschrift worden alleen alternerende duopolies met competitie in prijzen
geanalyseerd.

In Hoofdstuk 5 wordt een alternerende duopolie met homogene goederen be-
studeerd. Maskin en Tirole (1988) hebben aangetoond dat er twee evenwichten
bestaan in het geval van een oneindige tijdshorizon: een evenwicht bestaande
uit de middelpuntsprijs en een evenwicht bestaande uit prijscyclussen. De mid-
delpuntsprijs bevindt zich halverwege het prijsinterval en maximaliseert de som
van de winsten van de bedrijven. De prijscyclus van het andere evenwicht bestaat
uit periodes waarin de bedrijven elkaars prijzen onderbieden totdat de prijzen zo
laag zijn dat er geen winst meer wordt gemaakt. Vervolgens worden de prijzen
in één keer fors verhoogd, waarna het onderbieden weer begint. In dit hoofdstuk
wordt met behulp van een experiment geanalyseerd welk van deze twee evenwichten
daadwerkelijk wordt gespeeld. Het middelpuntsprijs evenwicht wordt in de meeste
observaties waargenomen en er zijn bijna geen prijscyclussen. Met behulp van
een numerieke analyse wordt aangetoond dat het unieke deelspel perfecte Nash-
evenwicht voor een (lange) eindige tijdshorizon bestaat uit prijscyclussen. Echter,
experimenteel wordt ook voor deze tijdshorizon vooral de middelpuntsprijs geob-
serveerd, hoewel dit geen evenwicht is voor deze situatie. Desondanks worden
prijscyclussen nu veel vaker waargenomen dan voor de oneindige tijdshorizon.

Voor competitie in hoeveelheden tonen Maskin en Tirole (1987) aan dat de
evenwichtsstrategieën van Cyert en DeGroot (1970) voor de eindige tijdshorizon
convergeren naar die van de oneindige tijdshorizon naarmate de tijdshorizon langer
wordt. Baye en Ueng (1999) bewijzen dat dit ook geldt voor prijscompetitie met
gedifferentieerde goederen en een lineaire vraagfunctie. In Hoofdstuk 6 wordt
aangetoond dat dit ook geldt voor een alternerend Hotelling model. Vervolgens
wordt het Hotelling model uitgebreid door de vraag van consumenten onderhevig
te laten zijn aan exogene schokken. Door de schokken in de vraag is het onmogelijk
om het model analytisch op te lossen voor de oneindige tijdshorizon. Echter, de
convergentie van de evenwichtsstrategieën van de eindige horizon naar die van
de oneindige horizon geldt nog steeds. Daarom worden de evenwichtsstrategieën
voor dit model bepaald door een numerieke analyse van de eindige tijdshorizon.
De resulterende strategieën leiden tot lagere prijzen indien de vraag hoog is dan
wanneer de vraag laag is. Hieruit kan geconcludeerd worden dat prijzen zich
countercyclisch bewegen in dit model.

In Hoofdstuk 7 wordt een experimentele analyse gedaan van het alternerende
Hotelling model met schokken in de vraag uit Hoofdstuk 6. Drie situaties worden
onderzocht en de situaties verschillen in de kans op een schok in de vraag en de
toe- en afname van de vraag in het geval van een dergelijke schok. Voor de drie
situaties worden er geen significante verschillen gevonden tussen de gemiddelde
prijzen en winsten voor volwassen gedrag. Dit wordt veroorzaakt doordat er in de
meeste observaties een samenzwering optreedt.
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