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Dit proefschrift bestudeert één van de meest fundamentele vraagstukken
van de (industriële) economie: wat is de verwachte uitkomst van strate-
gische competitie tussen oligopolistische bedrijven? Een oligopolie is een
marktsituatie waarin slechts een aantal bedrijven een dominante positie in-
nemen. Deze bedrijven zullen daarom individueel veel invloed hebben op
de marktuitkomst. Ze zullen zich dus strategisch gedragen terwijl ze met
elkaar concurreren op producteigenschappen als prijs, kwaliteit, hoeveel-
heid enzovoort. Voorbeelden van oligopolies zijn gemakkelijk te vinden. Zo
kan men denken aan de wereldwijde vliegtuigindustrie (Boeing en Airbus)
of de mobiele telefoniemarkt in Nederland (KPN, Vodafone en T-Mobile).

De belangrijkste focus van dit proefschrift is op oligopolistische prijs-
competitie. We onderzoeken wat we zouden kunnen verstaan onder een
‘normale’ marktuitkomst, en in het bijzonder analyseren we wanneer we
extreme uitkomsten zouden moeten verwachten. Deze extreme uitkomsten
zijn ofwel (i) zeer aggressieve competitie in de vorm van een prijzenoorlog
of (ii) juist op samenwerking gericht gedrag in de vorm van stilzwijgende of
expliciete collusie (kartelformatie).

Het is nuttig om een beter idee te krijgen wanneer deze fenomenen zich
waarschijnlijk voordoen omdat beiden beschouwd worden als mogelijk slecht
voor de welvaart in algemene zin. In een prijzenoorlog verlagen bedrijven
hun prijzen snel achter elkaar met als doel hun marktaandeel te vergroten
of te beschermen. Dit kan leiden tot situaties waarin producten onder kost-
prijs verkocht worden; iets wat op korte termijn gunstig is voor consumenten
maar op de langere termijn kan leiden tot ontslagen, lagere productkwaliteit
en minder innovatie. Kartels aan de andere kant zijn er juist op gericht
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onderlinge competitie te verminderen en prijzen hoog te houden. Dit kan
overduidelijk leiden tot ongunstige situaties voor consumenten en daarom
besteden competitie-authoriteiten zoals de Nederlandse NMa veel tijd en
geld aan het ontdekken van dit soort afspraken tussen bedrijven.

Dit proefschrift bestaat uit drie delen, die ieder een ander aspect van
(prijs)competitie belichten. Het eerste deel bouwt rechtstreeks voort op de
bestaande literatuur en probeert sommige tegenstrijdigheden in die litera-
tuur te verenigen. Het tweede deel neemt een heel ander uitgangspunt en
laat zien dat voorspellingen met betrekking tot prijzenoorlogen en collusie
drastisch kunnen veranderen als we sommige aannames over het gedrag
van consumenten heroverwegen. Het derde deel analyseert tenslotte de
vraag of kartels per definitie slecht zijn voor maatschappelijke welvaart en
leidt condities af wanneer dit niet het geval is. Een kort overzicht van de
belangrijkste resultaten wordt hieronder gegeven.

Het eerste deel van dit proefschrift is met name gerelateerd aan het werk
van Stigler (1964), Green and Porter (1984) en Rotember and Saloner (1986).
We breiden een standaard model van prijscompetitie uit zodat bedrijven niet
noodzakelijkerwijs symmetrisch zijn maar dat hun individuele situatie kan
fluctueren. Aan de hand van dit model laten we in hoofdstuk 2 zien dat een
stabiele marktsituatie en volledige observeerbaarheid van individuele situ-
aties cruciale elementen zijn in de verklaring voor kartelgedrag gegeven in
Rotemberg and Saloner. Als er geen volledige observeerbaarheid is kan de
samenwerking onstabiel worden zoals in Green and Porter. Als de markt-
verdeling onstabiel is kan collusie ook minder stabiel worden, in lijn met
de inzichten van Stigler dat een hoge consumentenloyaliteit (wat vertaald
kan worden naar een stabiele marktverdeling) collusie in de hand werkt.
In hoofdstuk 3 breiden we de analyse nog wat verder uit om een verklaring
te kunnen geven voor intentionele prijzenoorlogen. We laten zien dat het
inderdaad een rationele strategie kan zijn om bewust een prijzenoorlog te
beginnen als een bedrijf in een slechte individuele situatie terecht gekomen
is. De reden hierachter is dat de samenwerking relatief te weinig oplevert en
het bedrijf dus liever aggressief probeert zijn marktaandeel te vergroten. De
resultaten tonen een duidelijke link aan tussen kartelgedrag en prijzenoor-
logen. Intentionele prijzenoorlogen kunnen namelijk alleen plaatsvinden als
omstandigheden eerst dusdanig zijn dat bedrijven bereid zijn om samen te
werken.

In het tweede deel van het proefschrift veranderen we een aantal van de
basale aannames over hoe consumenten hun keuze maken. In traditionele
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modellen kiezen consumenten altijd voor de producent met de laagste prijs,
als de producten zelf niet van elkaar verschillen. Ook zijn deze consumenten
altijd volledig geïnformeerd en zullen ze meteen overstappen naar de goed-
kopere aanbieder op het moment dat prijsverschillen ontstaan. Deze aan-
name zorgt ervoor dat bedrijven in dit soort modellen altijd een sterke nei-
ging hebben een lage(re) prijs te zetten, in de hoop alle consumenten van
de tegenstanders af te kunnen pakken. Wij bestuderen de situatie als con-
sumenten inert zijn, als ze niet onmiddellijk en massaal overstappen naar de
aanbieder met de laagste prijs maar dat zo een switch onzeker is vanwege re-
denen als loyaliteit, ongeïnformeerdheid, overstapkosten enz. Deze andere
aanname zorgt ervoor dat bedrijven een fundamenteel ander beslisprobleem
hebben. In plaats van dat een prijsverlaging een onmiddellijke winstver-
hoging tot gevolg heeft, zorgt het nu voor een onmiddellijke winstverlaging
maar een mogelijke lange-termijn winstverhoging als het bedrijf er toch in
slaagt zijn marktaandeel te vergroten. Een prijsverlaging moet in dit geval
dus meer gezien worden als een investering in de toekomst. In hoofdstuk 4
analyseren we wat normale competitieve uitkomsten zijn in een model als
deze. Een aantal resultaten die essentieel verschillen van die in traditionele
modellen van prijscompetitie zijn dat bedrijven hoge prijzen kunnen zetten
zonder gezamenlijke coordinatie, dat geduldige bedrijven altijd lage prijzen
zullen zetten in een gevecht om hogere marktaandelen en dat marktaan-
deelfluctuaties en zelfs monopolisatie gevolgen kunnen zijn van rationeel
prijsgedrag. In hoofdstuk 5 kijken we specifiek naar de mogelijkheden tot
collusie in dit model. We vinden ondermeer dat als consumenten zeer inert
zijn, het altijd mogelijk is om hoge prijzen te handhaven. De resultaten in
dit hoofdstuk wekken de vraag op hoe een effectief onderscheid gemaakt kan
worden tussen hoge prijzen als gevolg van competitief gedrag en hoge prij-
zen als gevolg van samenwerkingsgedrag. Ook tonen de resultaten aan dat
het soms lastig kan zijn bedrijven de juiste prikkel te geven om lage prijzen
te zetten. Tot slot laten we zien dat als consumenten inert zijn, directe com-
municatie een toegevoegde waarde kan hebben voor bedrijven om tot hoge
prijzen te komen, zelfs als het de pakkans door een competitie-authoriteit
verhoogt.

In het laatste deel en hoofdstuk van dit proefschrift kijken we naar de
welvaartseffecten van kartels. We kijken exclusief naar kartels die prijsver-
hogend werken en tonen aan dat het uitgangspunt dat deze kartels altijd
slecht zijn voor de welvaart niet algemeen geldend is. We vinden dat kar-
tels welvaartverhogend kunnen zijn als in competitie minimaal één van de
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bedrijven verlies maakt op een deel van zijn productie of wanneer er kosten-
verschillen bestaan tussen de bedrijven in de markt. We laten zien dat deze
uitkomsten passen in tekstboek modellen van oligopolistische competitie.
De analyse kan daarom functioneren als startpunt voor een nieuwe discussie
over de optimale manier om ‘slechte’ kartels te bestrijden, in de wetenschap
dat een deel van de kartels ook positieve welvaartseigenschappen kan be-
vatten.
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