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Samenvatting

Dit proefschrift heeft zich op drie soorten onderlinge afhankelijkheid geconcen-

treerd: op het niveau van firma’s, dat van individuen en dat van economische

sectoren. Dit waren aandeelhouder-interlocks (waarin bedrijven wederzijds aan-

delen in elkaar hebben, ook wel cross-ownerships genaamd), sociale netwerken van

mensen en productieverbanden tussen bedrijfstakken. Omdat deze inter-relaties

hun eigen onderscheidende kenmerken hebben verschillen de gebruikte analytis-

che kaders ook (nogal) van elkaar. Dit verklaart waarom dit onderzoek zich niet

op één specifiek gebied richt, maar in plaats daarvan onderwerpen uit verschil-

lende deelgebieden binnen de economie en de sociologie heeft onderzocht, zoals fi-

nanciering, industriële organisatie, input-output analyse, netwerkeconomie en so-

ciale netwerkanalyse. Anderzijds zijn de kwesties die in dit proefschrift in over-

weging zijn genomen echter totaal niet onafhankelijk van elkaar, in tegenstelling

tot wat op het eerste gezicht wel zo lijkt te zijn. De analyses van de complexe

netwerken van inter-relaties hebben veel met elkaar gemeen. In zekere zin hebben

ze een uniform raamwerk en breiden zo binnen de bovengenoemde gebieden de

grenzen van de gemeenschappelijke belangen uit.

Een aantal van de hoofdpunten van dit onderzoek waren gericht op het beant-

woorden van de volgende vragen: Hoe kan de complexiteit van de eigendomsstruc-

tuur, veroorzaakt door cross-ownership van zowel individuen als bedrijven, wor-

den gemeten? Wat is een geschikte maatstaf voor het scheiden van eigendom-

srechten en beslissingsbevoegdheden indien er sprake is van wederzijdse belan-

gen in elkaar? Heeft een bedrijf met passieve aandeelhouderschappen in zijn con-

currenten per definitie meer marktmacht dan een firma zonder aandeelhouder-

schappen? Zijn aandeelhouder-interlocks empirisch van belang voor marktgedrag?

Wat is het effect van gedeeltelijke cross-ownership op de neiging van firma’s met

asymmetrische kosten tot het maken van heimelijke (prijs)afspraken? Hoe kan de



212

sleutelgroep van individuen worden gevonden, d.w.z. de groep die de grootste in-

vloed uitoefent op het algemene evenwichtsresultaat binnen (sociale) netwerken?

Hoe kan exogene heterogeniteit van individuen worden verwerkt in de analyse van

het zoeken naar sleutelspelers? Is het probleem van het vinden van sleutelsectoren

gelijk aan het probleem van het identificeren van de sleutelgroep van sectoren? Zo

niet, wat zijn hiervoor de achterliggende redenen? Deze vragen zijn uitvoerig be-

handeld in dit proefschrift. In het navolgende geven we een korte samenvatting

van de verkregen resultaten.

In Hoofdstuk 2 werden nieuwe maatstaven voorgesteld voor netwerkcomplex-

iteit, zoals veroorzaakt door het bestaan van verbanden tussen bedrijven tengevolge

van cross-ownership. Deze maatstaven, die ‘gewogen gemiddelde afstand van indi-

recte verbanden’ (WADIL, weighted average distance of indirect linkages) en ‘gewogen

gemiddelde afstand van totale verbanden’ (WADTL, weighted average distance of total

linkages) worden genoemd, meten de complexiteit van een eigendomsstructuur, die

gekarakteriseerd wordt door wederzijdse aandelenparticipatie. De voorgestelde

maatstaven houden rekening met de groottes van zowel direct als indirect aande-

lenbezit en de gemiddelde afstand tussen de eigenaren en hun eigendommen. We

stellen dat eigenaar (of firma) i een indirect belang in firma r heeft als hij een be-

lang heeft in een firma die een belang heeft in firma r, of als hij een belang heeft

in een firma die een belang heeft in een firma die een belang heeft in firma r, en-

zovoorts. De gemiddelde afstand werd gemeten op basis van het gemiddelde aan-

tal tussenfirma’s, die het eigendomsverband vormen tussen i en r. De waarden van

de WADILs en de WADTLs geven aan of een bepaald verband enkel van directe

aard is of dat ook indirecte aandeelhoudershappen een rol spelen in het verband

spelen. Grotere waarden van WADILs en WADTLs verwijzen naar een complexer

netwerk, hetgeen een groter aantal verschillende eigenschapspaden met zich mee

brengt. Het combineren van de grootte van de verbinding en de afstand maakte

het mogelijk om aandeelhouder-interlocks en de werkelijke eigendomsrelaties te

visualiseren. Deze methodologie werd toegepast voor de Tsjechische bankensector

in 1997. Er bleek overvloedig bewijs te zijn dat indirecte eigendomsrelaties een cru-

ciale rol spelen binnen de Tsjechische bankensector. Verder werd het verband on-

derzocht tussen de voorgestelde maatstaven voor netwerkcomplexiteit en de schei-

ding tussen dividendrechten en beslissingsbevoegdheden indien er sprake is van

cross-ownership. Er werd betoogd dat de WADILs en de WADTLs als alternatieve

maatstaven zouden kunnen dienen voor de discrepantie tussen eigendomsrechten

en beslissingsbevoegdheden. Dat wil zeggen, hoe complexer het netwerk van niet-
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verwaarloosbare eigendomsrelaties, hoe groter de beslissingsbevoegdheden, als

gevolg van wederzijdse aandelenparticipatie van firma’s. Daarom is ook het ver-

schil tussen eigendomsrechten en beslissingsbevoegdheden van firma-eigenaren

groter. Dit werd bevestigd door de empirische resultaten voor de Tsjechische banken-

sector. De verkregen WADILs en de WADTLs werden ook vergeleken met de dis-

crepantie tussen eigendomsrechten en beslissingsbevoegdheden, zoals gemeten op

basis van bekende financiële methodologieën, namelijk de ‘zwakste schakel-’ en de

‘dominante aandeelhoudersbenadering’.

Het effect van het veronachtzamen van partial cross-ownership (PCO) (dat wil

zeggen, aandelen die voor de eigenaar niet tot beslissingsbevoegdheid leiden) in

empirisch onderzoek naar prestaties en macht van bedrijven in een markt werd in

Hoofdstuk 3 onderzocht.7 Hiertoe werd het bekende schema van de ‘structuur-

gedrag-prestatie school’ uit de industriële organisatie gebruikt. Voor de schatting

van de marktmacht van firma’s en de heimelijke onderlinge afspraken in een bedri-

jfstak werd het model gewijzigd, door zowel directe als indirecte aandeelhoud-

erschappen op te nemen. Bewezen werd dat, in tegenstelling tot het geen-PCO

geval, het verband tussen de prijs-kostenmarges van firma’s en de mate van con-

currentie in de markt niet-lineair is als er sprake is van PCO. Het negeren van

PCO in een analyse van een bedrijfstak waarbinnen op grote schaal aandelenbezit

tussen firma’s bestaat zal dus hoogstwaarschijnlijk leiden tot onjuiste resultaten,

als gevolg van een misspecificatie van het model. Een empirische toepassing wees

uit dat Japanse commerciële banken in 2003 concurreerden op een markt met ken-

merken van heimelijke afspraken op bescheiden niveau. Als PCO echter buiten

beschouwing werd gelaten leidde dit tot andere resultaten, die duidden op een

Cournot-oligopolie. Verder werd gevonden dat banken met PCO in hun concur-

renten zonder uitzondering een grotere marktmacht hebben dan banken zonder

enige aandeelhouderschappen. In het bijzonder bleken stadsbanken met veel aan-

deelhouderschappen een veel grotere marktmacht te hebben dan regionale banken

met geen of weinig aandeelhouderschappen. Daarom werd in Hoofdstuk 3 de hy-

pothese bevestigd dat het verwerven van aandelen in concurrenten een manier is

voor een firma om de marktmacht te versterken.

In hoofdstuk 4 werd een oneindig vaak herhaald oligopoliemodel van Bertrand

gebruikt om, voor firma’s met kostenasymmetrieën, het effect te onderzoeken van

partial ownership op de drijfveren tot het maken van heimelijke afspraken. We

7 In Hoofdstuk 4 bekijken we ook de zaak waarin slechts één firma in concurrenten investeert. We
noemen dit partial ownership (PO). PCO, daarentegen, weerspiegelt het feit dat in de aanwezigheid van
multilaterale eigendomsafspraken, bedrijven wederzijds belangen in elkaar hebben.
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hebben eerst het geval bekeken waarin alleen de meest efficiënte firma in de bedri-

jfstak investeert in concurrenten. Aangetoond werd dat partial ownership (dat dus

unilateraal is) door deze firma leidt tot een markt waarin alle firma’s dezelfde prijs

vragen en de markt onder elkaar verdelen. We lieten zien dat wanneer de meest

efficiënte firma in concurrenten investeert de heimelijk afgesproken prijs, die een

compromis is tussen de monopolieprijzen van de verschillende firma’s, toeneemt in

vergelijking met situaties waarin er geen partial ownership voorkomt. Verder hebben

we ons gericht op het effect van een verandering in de PCO-structuur op stilzwi-

jgende collusie. Aangetoond werd dat als het belang dat firma r heeft in firma s

groter wordt ten koste van aandeelhouders van buitenaf, de neiging tot het maken

van heimelijke afspraken nooit afneemt. Die neiging neemt toe als (en alleen als)

(i) de industry maverick (de firma met de sterkste stimulans om af te wijken van

een heimelijke overeenkomst) een direct of indirect belang heeft in firma r, en (ii)

firma s niet de industry maverick is. Als (i) en/of (ii) niet gelden zal de toename

van het belang van firma r in firma s geen invloed uitoefenen op de stilzwijgende

collusie. Deze resultaten bouwen voort op eerdere conclusies van Gilo e.a. (2006)

en laten zien dat de resultaten voor firma’s met symmetrische kostenfuncties ook

gelden voor firma’s met asymmetrische kosten. Hoofdstuk 4 bekeek ook de gevol-

gen van een eigendomsoverdracht tussen twee firma’s. Er werd aangetoond dat

een overdracht van PCO in firma s van firma k naar firma r geen invloed heeft op

stilzwijgende collusie als firma s de industry maverick is, of als de industry maver-

ick vanaf het begin hetzelfde totale (directe en indirecte) belang heeft in firma’s k

en r. In alle andere gevallen wordt stilzwijgende collusie bevorderd door de over-

dracht van PCO als de industry maverick een groter totaal belang heeft in firma r

(de koper) dan in firma k (de verkoper), maar wordt dit juist belemmerd in het

tegenovergestelde geval.

Hoofdstuk 5 ging uit van het probleem van het vinden van de sleutelspeler

in een netwerkspel dat Ballester e.a. (2006) heeft onderzocht, en breidde dit uit

naar het zoeken naar de sleutelgroep, waarin exogene heterogeniteit van spelers

in beschouwing werd genomen. De sleutelgroep is de groep spelers die de grootst

(of kleinst) mogelijke impact heeft op het algemene evenwicht van het netwerk. We

hebben een uitdrukking in gesloten-vorm afgeleid om de zogenoemde groepsinter-

centraliteit te meten, die gebruikt wordt om de sleutelgroep binnen netwerken te

identificeren. Daarnaast hebben we enkele kenmerken ervan onderzocht. De maat-

staven voor gewogen en niet-gewogen groepsintercentraliteit, die alleen afhanke-

lijk blijken te zijn van de aanvankelijke netwerkconfiguratie, zijn verder van be-
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lang bij het identificeren van de sleutelgroep van heterogene spelers. De gewichten

waren gebaseerd op waarneembare verschillen tussen spelers, zoals leeftijd, opleid-

ing, beroep, ras, religie, familiegrootte of de opleiding van de ouders. Aangetoond

werd dat zodra er rekening gehouden wordt met deze waarneembare verschillen

de resultaten van het probleem van de sleutelspeler/groep wezenlijk kunnen ve-

randeren als ze vergeleken worden met resultaten die gebaseerd zijn op de veron-

derstelling van homogene spelers. Tenslotte werd de grootte van de sleutelgroep

endogeen genomen, hetgeen een belangrijke kwestie is aangezien voor groepen

van verschillende groottes verschillende kosten en baten gelden. Daarom is het va-

nuit het gezichtspunt van de planner essentieel een idee te krijgen van de optimale

grootte van de sleutelgroep, dat wil zeggen welke grootte tot de grootste nettowinst

leidt.

Hoofdstuk 6 richtte zich op de kwestie van het vinden van sleutelsectoren bin-

nen een economie. Dat wil zeggen, sectoren met een maximale potentie voor het

verspreiden van groei-impulsen binnen de economie en op deze manier voor het

uitoefenen van invloed op de bruto-opbrengst of een andere factor (zoals toege-

voegde waarde, werkgelegenheid of CO2-uitstoot). Hiertoe werd de hypothetische

extractiemethode (HEM) uit de input-output analyse gebruikt, die de bijdrage van

elke sector aan de totale bruto-opbrengst (of een andere factor) meet door het oor-

spronkelijke resultaat te vergelijken met het resultaat dat verkregen is door een

sector (of groep sectoren) uit het model weg te laten. De vermindering in bijvoor-

beeld de bruto-opbrengst is een gevolg van deze omissie, en reflecteert zo de rol van

de hypothetisch geselecteerde sector of groep sectoren. De optimaliseringsproble-

men die zich voordoen bij het vinden van een sleutelsector of een sleutelgroep van

sectoren op basis van het HEM-perspectief werden expliciet geformuleerd, en an-

alytische oplossingen (de ’factorwaarden’ van de bedrijfstakken) werden afgeleid.

Aangetoond werd dat de sleutelgroep van k ≥ 2 sectoren over het algemeen ver-

schilt van de k sectoren met de grootste individuele bijdragen aan de totale bruto-

opbrengst (of een andere factor). Dit werd bevestigd door een toepassing voor de

Australische economie halverwege de jaren ’90, met betrekking tot watergebruik

en CO2-uitstoot. Dit resultaat komt door het feit dat sectoren eigenlijk overbodig

kunnen zijn ten opzichte van elkaar als ze vergelijkbaar zijn (zowel qua patroon als

qua grootte) in termen van productieverbanden, finale vraag en capaciteit van pro-

ductiefactoren. Gerelateerde kwesties die op dezelfde manier werden onderzocht

zijn het vinden van een sleutelregio en een sleutelgroep van regio’s in een interre-

gionaal input-output raamwerk. Verder lieten we zien dat de factorwaardemeting
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onveranderlijk is indien de intrasectorale transacties worden uitgefilterd (tenzij de

totale bruto-opbrengst de gekozen factor is). De uitkomsten van de problemen

van de sleutelsector/sleutelgroep in de standaard en de zogenoemde netto input-

output modellen zijn dus identiek, zolang de factor niet de totale bruto-opbrengst

is. Het verband tussen de HEM-problemen en de zogenaamde fields of influence

werd belicht, wat leidde tot een alternatieve economische interpretatie van proble-

men op het gebied van de economiebrede effecten van een verandering in de mate

waarin een sector afhankelijk is van zijn eigen product als input. Tenslotte werd be-

wezen dat een stijging (daling) van een inputcoëfficiënt nooit de factorwaarde van

een sector laat dalen (stijgen), en werden de voorwaarden voor een strikte stijging

(daling) afgeleid.




