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Discussion and Summary 
 
 

The use of incentive-compensation contracts based on relative performance has 
grown dramatically over the past 15 years. Nowadays two-thirds of S&P 500 firms 
provide considerable and explicit incentives to managers to outperform peers, whereas 
only a quarter used such relative incentives in 2006. Given the ubiquity of relative 
performance plans, it is of great importance to investors, regulators, and practitioners to 
clearly understand how this incentive practice affects managerial decision-making. The 
goal is this dissertation is to fill this important void. 
With regard to managerial decision-making, I consider three broad categories of 

decisions: (1) risk-taking; (2) competitive aggressiveness; and (3) information disclosure. 
I devote one study to each category of decisions, each of which attempts to examine 
some small piece of the overall relative performance evaluation and managerial decision-
making puzzle. Below I present a synopsis of each study and its results in turn. 
In the first study, I examine how relative performance evaluation relates to risk-

taking. Specifically, the goal of this study is to identify whether, how and why relative 
performance plans impact firm risk. To formalize the intuition for how and why relative 
performance plans give managers an incentive to pursue risk, I examine the incentive 
equilibrium in two stages in the standard backward fashion. In the first stage, I consider 
the best response of the manager to an—from his/her perspective—exogenous relative 
performance plan. In the second stage, I examine in more detail which firms would—
from the board’s perspective—endogenously choose which weight on the characteristics 
within these relative performance plans, given managers’ anticipated responses to the—
from the managers’ perspective—exogenous incentive plan. Regarding the first stage, I 
predict that the incentive to take risk manifests synergistically through two 
characteristics of relative performance plans: (1) the convexity of the pay-performance 
relation; and (2) the difficulty of beating the peer group used as the benchmark for 
measuring relative firm performance. Intuitively, the incentive effects of these two 
characteristics interact: playing against superior peers for big prizes gives a greater 
incentive to take risks than does playing for smaller prizes. And so does playing for big 
prizes against superior peers compared to inferior peers. Regarding the second stage, I 
predict that firms that want to give their managers relatively strong relative performance 
incentives are those firms that have access to a sufficiently large array of investment 
projects. The intuition behind this prediction is that if the number of available projects 
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is sufficiently large, then managers can actively shift the firm’s strategy into the direction 
that yields the highest absolute returns (and, by definition, the highest relative return)—
consistent with shareholders’ preferences. I present empirical evidence consistent with 
all these predictions. Moreover, I show that the risk-relation is stronger among: (1) 
managers evaluated on cash (vis-à-vis shares); (2) managers whose relative performance 
plan filters relatively more systematic risk; (3) managers with investment opportunities 
that have a relatively higher rate of return per unit of risk; (4) managers facing relatively 
fewer career concerns; and (5) managers whose stock options’ payoffs have a relatively 
high sensitivity to return volatility. 
In the second study, I examine how relative performance evaluation relates to 

competitive aggressiveness. Specifically, in this study I relate the existence of relative 
performance plans and, conditional on its existence, the extent to which firms select each 
other as peers to their competitive aggressiveness. When two firms select each other as 
peers, they are in direct competition with each other. Managers can respond to this 
competition in two ways: (1) sabotage; and (2) collusion. In terms of competitive 
aggressiveness, sabotage implies more competitive aggressiveness, whereas collusion 
implies less competitive aggressiveness. The intuition behind the sabotage prediction is 
that managers have an incentive to gain an advantage over competitors and improve the 
firm’s relative position, which they can achieve by engaging in competitive actions. The 
intuition behind the collusion prediction is that managers have an incentive to commit 
to not being competitively aggressive, because being aggressive is costly—and potentially 
value-destroying. In essence, RPE gives managers incentives to engage in competitive 
actions, as long as these actions destroy peer value relatively more than own value. In this 
study, I present empirical evidence consistent with the sabotage hypothesis. That is, I 
find a positive association between the use of relative performance plans and competitive 
aggressiveness. Moreover, this finding is stronger among firms that are in direct 
competition with peer firms. My findings indicate that managers of such firms take more 
frequent as well as more complex competitive actions, relative to managers not evaluated 
on relative performance. 
In the third study, I examine how relative performance evaluation relates to 

information disclosure. Specifically, the goal of this study is to examine how incentive 
plans based on relative performance are associated with: (1) the transparency of 
mandatory disclosure; (2) the provision of voluntary disclosure; and (3) the substitution 
between the two. Mandatory disclosures often require managers to disclose proprietary 
information that jeopardizes their firms’ competitive position. One disclosure tactic to 
combat the proprietary costs of mandatory disclosure is to: (1) reduce their information 
content; and (2) increase voluntary disclosure of “less proprietary” information (e.g., 
summary performance expectations that reveal to investors the valuation implications of 
their proprietary information) to compensate for decreased disclosure of costlier 
proprietary information. I predict that relative performance plans play an important role 
in this disclosure tactic, because relative performance evaluation puts managers in direct 
competition with peers—which makes revealing information to peers is more costly than 
when evaluated based solely on individual performance. I present empirical evidence 
consistent with this prediction, but only for managers competing against peers on price. 
I find that managers competing on relative price redact more in their mandatory 
disclosures, but at the same time provide more voluntary earnings guidance. In contrast, 
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I find that managers competing on relative accounting numbers redact more in their 
mandatory disclosures but substitute less voluntary earnings guidance. I further show 
that boards’ choices for relative performance plan characteristics are consistent with 
proprietary cost considerations. 
Collectively, my studies provide empirical evidence on the implications of incentive 

plans based on relative performance for numerous dimensions of managerial decision-
making. My hope is that these insights spark much future work on incentive-
compensation. 
For example, one interesting avenue for future work relates to a general finding 

arising from all three studies in this dissertation, which is that much of the presented 
evidence is driven by strategic interactions between the focal firm and its peers (e.g., peer 
group difficulty and peer group overlap). These strategic interactions, however, are not 
directly observable from the focal firm’s proxy statement—this requires one to examine 
a set of proxy statements of multiple firms. Thus, one key takeaway from this dissertation 
that opens many doors for future work is that individual proxy statements yield an 
incomplete picture of managers’ “true” incentives. As such, there is much room to 
improve our understanding of managers’ true incentives. Moreover, I see fruitful 
opportunities to further delve into the impact of strategic interactions, the dynamics of 
strategic interactions as well as interactions between different types of strategic 
interactions (e.g., implicit and explicit) on managerial decision-making. 
Related to these strategic interactions, there is also room to further explore—and 

test—the tension between the sabotage and collusion hypotheses (discussed in more 
detail in the second study). For example, although I present empirical evidence consistent 
with the sabotage hypothesis, there exists evidence—both analytically and empirically—
that shows that relative performance evaluation incentivizes collusion in other settings 
(e.g., within-firms). In this regard, it would be interesting to better understand the forces 
that give rise to this differential “between-firms vis-à-vis within-firms” effect of relative 
performance evaluation. Moreover, within the sample of large U.S. firms studied in this 
dissertation, it would be interesting to see whether managers sabotage peer managers on 
other dimensions than those studied in the second study (e.g., on disclosure decisions, 
such as in the third study). 
To conclude, another issue that deserves attention is our understanding of why firms 

use relative performance plans. Although we have seen a dramatic increase in the use of 
relative performance evaluation—from a quarter of S&P 500 firms to two-third of S&P 
500 firms between 2006 and today—one might look at these figures and ask why one-
third of firms choose not to use RPE in their managers’ incentive-compensation plans, 
particularly in light of its strong theoretical support, and the fact that nearly all managers 
receive some form of performance stock award where vesting or the payout units is 
performance-based. 
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Discussie en Samenvatting 
 

(Discussion and Summary in Dutch) 

 
 

Het gebruik van prestatiebeloningen en bonusregelingen op basis van relatieve 
prestaties is enorm gegroeid in de afgelopen 15 jaar. Tegenwoordig geeft twee derde van 
de S&P 500 bedrijven—de 500 grootste bedrijven op de Amerikaanse beurs—
aanzienlijke en expliciete prestatiebeloningen aan hun managers om beter te presteren 
dan “peer” bedrijven, terwijl maar een kwart van de bedrijven zulke prestatiebeloningen 
gaf in 2006. Gezien deze toename in het gebruik van relatieve prestatiebeloningen is het 
van groot belang voor investeerders, toezichthouders, en de praktijk om duidelijk te 
begrijpen hoe deze bonusregelingen beslissingen van managers beïnvloeden. Het doel 
van dit proefschrift is om dit uit te pluizen. 
In drie aparte studies kijk ik naar drie brede categorieën van beslissingen van 

managers, waaronder beslissingen die te maken hebben met: (1) het nemen van risico’s; 
(2) de agressiviteit van het bedrijf; en (3) het openbaren van bedrijfsinformatie. Op deze 
manier probeert iedere studie een klein stukje van de relatie tussen relatieve 
prestatiebeloningen en beslissingen van managers helder te maken. Hieronder beschrijf 
ik kort de drie studies en resultaten. 
In de eerste studie onderzoek ik hoe relatieve prestatiebeloningen gerelateerd zijn 

aan beslissingen die te maken hebben met het nemen van risico’s. Het specifieke doel van 
deze studie is om te bepalen of, hoe, en waarom relatieve prestatiebeloningen een impact 
hebben op het risicoprofiel van het bedrijf. Ik bekijk dit in twee stappen. In de eerste stap 
bekijk ik hoe een manager zou reageren op het moment dat hij/zij werkt op basis van 
relatieve prestatiebeloningen, rekening houdend met het feit dat het contract van de 
manager wordt opgesteld door het bedrijf—en niet door de manager zelf. In de tweede 
stap bekijk ik welk soort bedrijven—vanuit het bedrijf gezien—baat hebben bij het 
implementeren van relatieve prestatiebeloningen, gegeven de verwachte reactie van de 
manager die zal gaan werken onder dit contract. In de eerste stap verwacht ik dat het 
nemen van risico’s gerelateerd is aan twee karakteristieken van relatieve 
prestatiebeloningen: (1) de sterkte van de beloningen; en (2) de moeilijkheidsgraad van 
het verslaan van de bedrijven waartegen de relatieve prestaties worden afgezet. Deze 
karakteristieken hebben een synergie: het spelen tegen moeilijke peer bedrijven voor 
grote beloningen geeft een grotere prikkel om risico te nemen dan het spelen tegen 
moeilijke peer bedrijven voor kleine beloningen. Ditzelfde geldt voor het spelen voor 
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grote beloningen tegen moeilijke peer bedrijven versus makkelijke peer bedrijven. In de 
tweede stap verwacht ik dat vooral bedrijven die toegang hebben tot een groot scala aan 
investeringsmogelijkheden sterke relatieve prestatiebeloningen willen geven aan hun 
managers. Deze verwachting is gebaseerd op de gedachte dat als bedrijven veel 
investeringsmogelijkheden hebben, dan kunnen managers het bedrijf sturen in de 
richting die leidt tot de grootste absolute waarde van het bedrijf (en daarmee ook de 
grootste relatieve waarde van het bedrijf), in lijn met de verwachtingen van de 
aandeelhouders van het bedrijf. De resultaten van deze studie zijn in lijn met deze 
verwachtingen. Verder laat ik zien dat de prikkel voor nemen van risico’s sterker is op 
het moment dat: (1) managers worden beloond in cash (versus aandelen van het bedrijf); 
(2) het relatieve contract effectiever is; (3) de investeringsmogelijkheden lucratiever zijn; 
(4) managers minder carrière-zorgen hebben; en (5) managers ook sterke aandelenopties 
binnen het bedrijf hebben. 
In de tweede studie onderzoek ik hoe relatieve prestatiebeloningen gerelateerd zijn 

aan beslissingen die te maken hebben met de agressiviteit van het bedrijf. Hierbij focus 
ik op een specifiek karakteristiek van relatieve prestatiebeloningen: het feit dat peer 
bedrijven van het originele bedrijf ook eenzelfde relatieve prestatieregeling hebben én 
ook het originele bedrijf als hun peer kiezen, waardoor het originele bedrijf en zo’n peer 
in directe competitie met elkaar zijn. Een manager op twee manieren reageren op deze 
directe competitie: (1) agressief worden ten opzichte van de manager van het peer bedrijf 
(dus: meer agressiviteit); of (2) gaan samenwerken met de manager van het peer bedrijf 
(dus: minder agressiviteit). De eerste verwachting is gebaseerd op de gedachte dat een 
manager een prikkel heeft om het beter te doen dan zijn/haar peer; dit zou hij/zij kunnen 
doen door strategische beslissingen te nemen die nadelig zijn voor het peer bedrijf (e.g., 
een advertentiecampagne). De tweede verwachting is gebaseerd op de gedachte dat een 
manager in principe ook een prikkel heeft om niet té agressief te zijn, omdat dit 
waardevernietigend kan zijn: in de basis geven relatieve prestatiebeloningen managers een 
prikkel om meer waarde te vernietigen van het peer bedrijf dan van het eigen bedrijf. Dus, 
zelfs als het bedrijf “wint” (op een relatieve manier), kan dit nog steeds nadelig zijn voor 
de absolute waarde van het bedrijf. De resultaten van deze studie zijn in lijn met de eerste 
voorspelling: meer agressiviteit. De resultaten laten zien dat bedrijven met relatieve 
prestatiebeloningen die ook gekozen worden door peer bedrijven in hun relatieve 
prestatiebeloningen meer strategische beslissingen en ook meer complexe strategische 
beslissingen nemen om peer bedrijven te ondermijnen. 
In de derde studie onderzoek ik hoe relatieve prestatiebeloningen gerelateerd zijn 

aan beslissingen die te maken hebben met het openbaren van bedrijfsinformatie. Het 
specifieke doel van deze studie is om te bepalen hoe relatieve prestatiebeloningen 
gerelateerd zijn aan: (1) de transparantie van informatie in verplichte bedrijfsrapporten; 
(2) het vrijwillig openbaren van bedrijfsinformatie; en (3) de substitutie tussen de twee. 
In verplichte bedrijfsrapporten moeten managers vaak gevoelige informatie openbaren 
die de competitieve positie van het bedrijf kan benadelen. Een tactiek die managers 
daarom vaak toepassen om dit te vermijden is: (1) gevoelige informatie achterhouden in 
deze verplichte bedrijfsrapporten; en (2) vrijwillig “minder gevoelige” informatie 
openbaren. Bijvoorbeeld, een bedrijf zal niet openbaren dat er een groot contract met een 
bepaalde klant aankomt, maar zal wel openbaren dat de prestaties van het bedrijf 
rooskleurig zullen zijn. Op deze manier krijgen investeerders toch informatie over het 
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bedrijf, maar wordt gevoelige informatie (die beslissingen van peer bedrijven kan 
beïnvloeden op het moment dat details openbaar worden) achtergehouden van peer 
bedrijven. De verwachting in deze studie is dat managers die door hun relatieve 
prestatiebeloningen in directe competitie zijn met peer managers andere 
bedrijfsinformatie openbaren dan managers die geen relatieve prestatiebeloningen 
hebben. De resultaten van deze studie zijn in lijn met deze verwachting, maar alleen voor 
managers die met peer bedrijven concurreren op basis van de aandelenprijs van het 
bedrijf—en niet wanneer zij concurreren op maatstaven gebaseerd op de winst van het 
bedrijf. De resultaten laten zien dat managers die concurreren op basis van de 
aandelenprijs minder transparant zijn in verplichte bedrijfsrapporten, maar ook vrijwillig 
meer bedrijfsinformatie openbaar maken, terwijl managers die concurreren op basis van 
winstmaatstaven minder transparant zijn in verplichte bedrijfsrapporten én ook vrijwillig 
minder bedrijfsinformatie openbaar maken. Tot slot, de resultaten laten ook zien dat de 
keuze tussen concurrentie op basis van de aandelenprijs en maatstaven gebaseerd op de 
winst van het bedrijf in lijn is met overwegingen om managers prikkels te geven om 
informatie te achterhouden. 
Al met al, de drie studies geven empirisch bewijs voor de gevolgen van relatieve 

prestatiebeloningen voor een breed scala aan beslissingen van managers. Mijn hoop is dat 
deze inzichten leiden tot toekomstige studies op het gebied van prestatiebeloningen en 
bonusregelingen. 
Bijvoorbeeld, een interessante weg voor toekomstige studies is het voortborduren 

op een algemene bevinding in dit proefschrift: de bevinding dat een groot gedeelte van 
de resultaten gedreven wordt door directe en expliciete competitie tussen bedrijven (e.g., 
de moeilijkheidsgraad van het verslaan van de bedrijven waartegen de relatieve prestaties 
worden afgezet, en het feit dat peer bedrijven van het originele bedrijf ook eenzelfde 
relatieve prestatieregeling hebben én ook het originele bedrijf als hun peer kiezen). 
Echter, deze vorm van expliciete competitie is niet direct af te lezen uit 
bedrijfsrapporten—dit vereist bedrijfsrapporten van meerdere bedrijven. Dus, een 
belangrijke conclusie van dit proefschrift dat meerdere deuren voor toekomstige studies 
opent is de bevinding dat individuele bedrijfsrapporten mogelijk een incompleet beeld 
geven van de “echte” prikkels die managers hebben. Er zijn daarom 
onderzoeksmogelijkheden om de “echte” prikkels van managers beter te begrijpen. 
Daarnaast zijn er ook onderzoeksmogelijkheden om de impact van directe en expliciete 
competitie tussen bedrijven als ook de interactie tussen verschillende vormen van 
competitie beter te begrijpen. 
Met betrekking tot deze expliciete interacties tussen bedrijven is er ook ruimte om 

de tensie tussen de agressiviteits- en samenwerkings-hypotheses verder uit te pluizen (zie 
ook studie 2 of Hoofdstuk 3 in dit proefschrift). Hoewel ik in dit proefschrift empirisch 
bewijs presenteer dat in lijn is met de agressiviteits-hypothese bestaat er ook empirisch 
bewijs dat in lijn is met de samenwerkings-hypothese (voornamelijk onderzoeken die 
binnen één bedrijf plaatsvinden). Het is interessant om de economische krachten die 
leiden tot deze verschillende effecten beter te begrijpen. 
Tot slot, een laatste punt dat meer attentie nodig heeft is het beter begrijpen waarom 

bepaalde bedrijven relatieve prestatiebeloningen gebruiken en anderen niet. Hoewel er 
een sterke groei in het gebruik van dit mechanisme heeft plaatsgevonden—van een kwart 
van de S&P 500 bedrijven naar twee derde van de S&P 500 bedrijven tussen 2006 en nu—
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gebruikt nog steeds een derde van de bedrijven geen relatieve prestatiebeloningen. Dit is 
vooral verassend omdat er sterke theoretische argumenten zijn om dit mechanisme te 
gebruiken en bijna alle managers een vorm van prestatiebeloningen hebben. 
 


