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In het eerste gedeelte van dit proefschrift (hoofdstukken 2, 3, en 4) geven
we een karakterisatie van een zogeheten separating evenwicht voor standaard signaling games, waar de uitbetaling van de zender lineair afhangt
van de actie die wordt gekozen door de ontvanger. In hoofdstukken 2 en
3 beschouwen we signaling games waar de dimensie van zowel de ruimte
van typen als die van de signalen gelijk is aan 1. Gegeven een strategie
van de zender construeren we een netwerk waar de verzameling knooppunten gelijk is aan de verzameling typen van de zender, en de lengte van
een kant gegeven wordt door het verschil in kosten tussen eindpunt en beginpunt van de kant in kwestie. Dit laat zien dat het vinden van een separating evenwicht equivalent is aan het construeren van een lengtefunctie
in het netwerk, onder de voorwaarde dat de strategie van de ontvanger
een potentiaal is voor deze lengtefunctie.
We tonen aan dat, indien de verzameling typen van de zender een
reÃńel interval is, de lengte van het kortste pad in het netwerk antisymmetrisch is, en dat de potentiaalfunctie uniek is modulo een contante.
De evenwichtsstrategie van de zender in een separating evenwicht wordt
dan gegeven door een differentiaalvergelijking die zoals we laten zien een
unieke oplossing heeft. We leiden ook voldoende voorwaarden af voor
het bestaan en de uniciteit van een separating evenwicht.
Onze resultaten die, afgezien van de eerder genoemde lineariteit, zwakkere
condities gebruiken dan Mailath (1987) en Riley (1979), kunnen worden
toegepast op een breed scala van economische problemen. In hoofdstuk
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2 behandelen we het geval waar de uitbetaling van de ontvanger niet
afhangt van de keuze van het signaal. In hoofdstuk 3 bekijken we de meer
algemene situatie waar de keuze (kwaliteit) van het signaal invloed heeft
op de uitbetaling van de ontvanger.
In hoofdstuk 4 beschouwen we signaling games waar zowel de typen
van de zender als het signaal meerdimensionaal kunnen zijn. We geven,
voor een grote klasse van kostenfuncties, een exacte karakterisatie voor
het bestaan van een separating evenwicht. We tonen in het bijzonder aan
dat de strategie van de zender in een separating evenwicht berekend kan
worden als de oplossing van een bepaald minimalisatieprobleem, vergelijkbaar met de afleiding van Hicks vraagfuncties. Ons model kan gezien
worden als een generalisatie van Quinzii en Rochet (1985), die een karakterisatie geven van separating evenwicht in het geval van scheidbare lineaire kostenfuncties. We leiden sommige van hun resultaten af uit onze
karakterisatie.
In hoofdstuk 5 gebruiken we signaling games om voucher privatisatie te analyseren. Begin 1990 werd in Rusland een voucher veiling gebruikt om staatsbedrijven te privatizeren. Ondanks veelvuldig gebruik
van dit mechanisme heeft het tot nu toe relatief weinig aandacht gekregen
in de literatuur. We beschouwen een model waar een bedrijf kan worden
geprivatiseerd. In deze context karakteriseren we de verzameling voucher
evenwichtsprijzen. We vergelijken voucher privatisatie met directe privatisatie, en concluderen dat voucher privatisatie in dit geval inferieur is,
zowel in economisch als in politiek opzicht.
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