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Samenvatting (Summary in Dutch)

Politieke marktttoetreding
Wie wat produceert en verkoopt is van belang. Het bepaalt hoe hoog productie
is, prijzen liggen en winsten zijn. Het bepaalt dus hoeveel we ons allemaal kunnen
veroorloven. Het aantal ondernemers en hun identiteit wordt politiek bepaald met
behulp van licensies, subsidies of door het beinvloeden van leenvoorwaarden.

Dit

stuurvermogen plaatst politici centraal in strijd om exclusieve markttoegang en de
bijbehorende winsten. Door middel van hogere toetredingsbarrières verlagen politici
productie en aanbod, resulterend in hogere prijzen en marges. Ondernemers vormen
belangengroepen om gezamelijk te ijveren voor exclusieve en beperkte markttoegang. Een deel van de winst wordt gebruikt om politici te verleiden barrières op te
werpen ondanks de nadelige eecten van hogere prijzen voor consumenten. De ontvankelijkheid van politici ten overstaande van het geld van belangengroepen wordt
begrensd door het democratisch gehalte van het betreende systeem.

Hoe vrijer

verkiezingen en media zijn des te groter de waarde die politici hechten aan hogere
sociale welvaart. De drie artikelen in dit proefschrift maken gebruik van eenzelfde
speltheoretisch kader maar belichten allen een verschillende kant van de politieke invloed op markttoetreding. Het eerste artikel beschrijft de verschillende vorming van
belangengroepen als regels al dan niet gehandhaafd worden. Bij omkoping bepalen
politici direct de identiteit van toetreders terwijl lobbyen voor gehandhaafde regels
alleen langs ondernemers' eigenschappen toetreding beïnvloed

1.

In tegenstelling tot

omkoping kan daarom bij lobbyen de ene groep de andere uitsluiten terwijl omgekeerd onmogelijk is. Dit verschil heeft grote gevolgen op de vorming van zo sterk
mogelijke belangengroepen. Het tweede artikel onderzoekt de politieke keuze voor
staats- of privaat eigendom van banken.

Om een lening te bemachtigen lobbyen

ondernemers voor staatsleningen of een bankhandvest om zo een banks leenbeleid te

1 Denk

bijvoorbeeld aan de invloed van nanciele regels op het benodigde onderpand
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controleren. Om hun inkomsten te maximaliseren kiezen politici voor staatsbanken
als het lands democratisch gehalte beperkt is. De lagere operationele eciëntie van
staatsbanken leidt tot privatisering bij stijgende democratische vrijheid. Deze transitie resulteert in een hoger risicoproel, omdat private bankeigenaren de negatieve
externatileiten van een bankencrisis niet in beschouwing nemen. Om het risico in
private banken in een sterke democratie te verminderen, vragen politici lagere bijdragen van ondernemers die desgevolgd meer belang bij stabiliteit hebben. Een dataanalyse bevestigt de voorspelde eigendomsstructuur en risicohouding van banken
voor verschillende niveaus van democratische controle.

Het laatste artikel bekijkt

een samenleving met een gesegmenteerde bevolking waarin politici hun bevolkingsgroep bij markttoetreding proberen voor te trekken. Het is interessant om te ontdekken dat ongelijkheid tussen bevolkingsgroepen het grootst is voor gemiddelde
democratische controle. Bij lage controle maximaliseren politici bedrijfsinkomsten
door een zo eciënt mogelijke maar kleine groep producenten to te laten. Bij hoge
controle maximaliseren politici de consumptiemogelijkheden van de bevolking door
alle toetredingsbarrières te verwijderen. Bij zowel lage als hoge democratische controle is de ecientie van ondernemers dus oorslaggevend bij toetreding. Alleen bij
een gemiddeld democratisch gehalte, wanneer ecientie niet cruciaal is, is toetreding
ongelijk voor verschillende bevolkingsgroepen. Daarnaast is totale toetreding lager
met een meer gesegmenteerde bevolking.
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