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Samenvatting
In sociale en economische situaties stuiten groepen van mensen of bedrijven vaak
op een conflict tussen hun eigenbelang en het groepsbelang. Dergelijke situaties,
sociale dilemma's genaamd, zijn sinds lang onderwerp van studie binnen de sociale wetenschappen. Als de beslissing van het individu bijdraagt aan de gezamenlijke opbrengst van zijn referentiegroep "coöpereert" hij; als hij daarentegen
alleen zijn eigenbelang nastreeft en tegengesteld aan het groepsbelang handelt,
is hij een "freerider" of "profiteur". Veel voorbeelden van sociale dilemma's
zijn interessant voor economen, zoals wapenwedlopen of handelsovereenkomsten tussen landen, vervuiling binnen steden, kennis- en innovatiedeling tussen
bedrijven, het vrijelijk beschikbaar stellen van wetenschappelijke kennis en het
gebruik van openbare voorzieningen zoals bossen of visgronden. Een gebrek aan
samenwerking in zulke dilemma's wordt vaak in verband gebracht met een verlies aan welvaart; binnen de economie worden dan ook voorbeelden gezocht van
succesvolle samenwerking en van mechanismes die bijdragen aan samenwerking.
Het economische standaardmodel voorspelt dat individuen altijd hun eigenbelang zullen nastreven en daardoor binnen sociale dilemma's niet zullen samenwerken (Dawes, 1980). Uit empirisch onderzoek en terloopse observaties blijkt vaak het tegenovergestelde. In de praktijk van alledag bevinden we ons
voortdurend in sociale dilemma's. Het uitwisselen van informatie, de organisatie van sociale activiteiten en het verlenen van financiële of andere hulp zijn
voorbeelden van samenwerking in sociale dilemma's binnen netwerken van sociale relaties, ofwel sociale netwerken. De meeste mensen gaan met hun vrienden vrijwillig interacties aan die het karakter van een sociaal dilemma hebben.
Hierbij gedragen velen zich coöperatief, door advies te geven, waardevolle informatie te verspreiden of door tijd te investeren. Vooral in samenlevingen
met weinig formele instituties wordt samenwerking in netwerken waargenomen
(Lomnitz, 1977, Healey, 1990, Fafchamps and Lund, 2003). Het verband tussen
sociale netwerken en samenwerking is zo sterk, dat sociale wetenschappers zulke
netwerken beschouwen als een soort kapitaal van individuen en groepen, een
sociaal kapitaal (Coleman, 1988, Putnam, 2000). Nu ligt het voor de hand de
vraag te stellen: wat drijft deze samenwerking in sociale netwerken?
In dit proefschrift onderzoeken we de rol die het uitsluiten van freeriders
speelt in het handhaven van samenwerking in netwerken. We bestuderen endogene netwerken, die ontstaan als gevolg van een vrije keuze van partners voor de
interactie, en onderzoeken de simultane evolutie van samenwerking en netwerk-

structuur in sociale dilemma's. We beginnen met een evenwichtsanalyse van ons
speltheoretisch model. Vervolgens bestuderen we het daadwerkelijke gedrag in
datzelfde spel door middel van laboratoriumexperimenten. Uiteindelijk onderzoeken we de dynamiek van adaptief gedrag met behulp van computersimulaties,
onder de aanname dat het spel door "begrensd rationele" individuen gespeeld
wordt. Elk van de drie invalshoeken wordt in een afzonderlijk hoofdstuk gemotiveerd, gepresenteerd en bediscussieerd.
De hoofdstukken zijn als volgt ingedeeld: na een kort overzicht van de verschillende hoofdstukken en de belangrijkste conclusies wordt in hoofdstuk 1 de
onderzoeksvraag geïntroduceerd en de structuur van het proefschrift beschreven.
De grondslagen van de niet-coöperatieve speltheorie, de wiskundige basis van
netwerktheorie en de theorie over Markovkettingen worden in hoofdstuk 2 beschreven.
In hoofdstuk 3 introduceren we het model van een sociaal dilemma dat op
endogene netwerken wordt gespeeld. Dit is het model dat in het proefschrift
bestudeerd wordt: het "netwerk-dilemmaspel". Het netwerk-dilemmaspel is een
Prisonersdilemma met meerdere spelers, waarin het interactienetwerk afhankelijk is van de partnerkeuzes van de spelers. Iedere speler maakt tegelijkertijd
twee beslissingen:
1. de keuze van partners: elke speler kan een verbinding tussen haar en iedere
andere speler in haar groep voorstellen. Het maken van een verbinding is
kosteloos. Elke speler kan meerdere verbindingen voorstellen. Het voorstellen
is niet altijd voldoende om de verbinding te krijgen: of de verbinding vastgelegd wordt hangt af van het "verbindingsmodel" (zie hieronder). Als er een
verbinding bestaat tussen twee spelers zeggen we dat de spelers "partners"
zijn.
2. de actiekeuze: elke speler bepaalt zijn strategie binnen het Prisoners dilemma.
Dit kan "samenwerken" of "defecteren" (niet samenwerken). Ieder stel partners speelt het spel. Spelers kunnen hun strategieën niet differentiëren: ze
kunnen ofwel samenwerken met al hun partners ofwel in alle gevallen defecteren. Een speler krijgt een compensatie voor iedere speler met wie ze
niet verbonden is.
De opbrengst voor een speler is de som over de inkomsten van het Prisoners
dilemma dat ze met hun partners gespeeld hebben en de compensaties die ze
kregen voor het niet spelen met de overigen. We beschouwen twee manieren
om verbindingen te leggen. In het "wederzijdse verbindingsmodel" wordt een
verbinding tussen twee spelers vastgelegd dan en slechts dan als die verbinding door beide spelers is voorgesteld. In het "eenzijdige verbindingsmodel"
wordt een verbinding vastgelegd als die door ten minste één van beide spelers
voorgesteld is. We maken bovendien onderscheid tussen hoge en lage compensatie. De compensatie is hoog als het meer oplevert dan wederzijds overlopen en
laag als deze minder is dan voor wederzijds defecteren. Het netwerk-dilemmaspel
is een simpel, abstract maar fundamenteel model van de situatie waarin individuen zelf hun partners mogen kiezen om een sociaal dilemma mee aan te gaan.
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In hoofdstuk 4 bestuderen we subgame-perfecte evenwichten van verschillende
eindig herhaalde netwerk-dilemmaspellen. We beginnen met een standaard
voorbeeld van een eindig herhaald prisonersdilemmaspel zonder mogelijkheid
tot partnerselectie. Als dit spel door rationele en perfect geïnformeerde spelers wordt gespeeld, heeft het een uniek evenwicht waarin geen samenwerking
voorkomt - in elke periode defecteren alle spelers. In tegenstelling tot dit resultaat kan samenwerking onder zulke spelers toch bereikt worden in netwerkdilemmaspelen, als er endogene partnerkeus mogelijk is. In het bijzonder bestuderen we spelen waarin spelers slechts een beperkt aantal interactiepartners kunnen kiezen, en spelen waarin verbindingen kostbaar zijn. Onze conclusie is dat
voor veel van zulke spelen subgame-perfecte evenwichten bestaan, waarin alle
spelers samenwerken tijdens alle ronden behalve de laatste paar, als tenminste de compensatie laag is en het aantal rondes groot genoeg. De gedachte
achter dit resultaat is dat spelers ontmoedigd kunnen worden te defecteren als
ze bang zijn te worden gestraft door middel van uitsluiting van het netwerk.
Dreigen met uitsluiting kan geloofwaardig zijn als spelers slechts een beperkt
aantal verbindingen kunnen vormen, of als het voorstellen van verbindingen
kostbaar is. Opvallend is dat het introduceren van endogene netwerkvorming
alleen nog niet voldoende is voor samenwerking, maar dat de aanname van een
beperking in het aantal verbindingen of de introductie van (minimale) kosten
voor het maken van verbindingen voldoende kan zijn. Deze aanname is in veel
situaties gerechtvaardigd, bijvoorbeeld in sociale netwerken waar mensen slechts
een beperkt aantal kennissen hebben.
In hoofdstuk 5 wordt een experimenteel onderzoek beschreven van de dynamiek van gedrag in eindig herhaalde netwerkdilemma's. We bekijken spelen
met wederzijdse vorming van verbindingen, zonder beperking van het aantal
verbindingen en zonder verbindingskosten. De vier experimentele opzetten verschillen van elkaar in de waarde van de compensatie en in de informatiestroom
tussen de individuen (informatie over het gedrag in vorige ronden wordt alleen
verspreid via het netwerk of aan iedereen). We vergelijken de dynamiek van het
gedrag in de experimentele opzet met het gedrag in een controleopzet, waar de
netwerkstructuur van bovenaf opgelegd is. De theoretische evenwichtsanalyse
in hoofdstuk 4 voorspelt dat er bij alle vijf opzetten samenwerking zal optreden, dat er geen uitsluiting zal zijn als de compensatie laag is en dat er geen
verbindingen worden gevormd als de compensatie hoog is. De analyse voorspelt bovendien geen effect van de informatieconditie. In tegenstelling tot deze
voorspellingen zien we een hoge en zelfs stijgende graad van samenwerking, in
alle behalve de laatste paar periodes in alle experimentele opzetten. We zien
een daling in samenwerking in de controleopzet. De belangrijkste conclusies
zijn de volgende: (i) Vrije keuze van sociale verbindingen verhoogt de samenwerking aanzienlijk, (ii) Veel proefpersonen sluiten degenen die geneigd zijn
tot defecteren uit, ook al is dat kostbaar, (iii) Samenwerking blijkt beïnvloed
te worden door zowel de kosten van uitsluiting als de informatiestroom. Als
uitsluiting duur is, bereiken de proefpersonen een hoge maar zelden perfecte
graad van samenwerking, onafhankelijk van de informatiestroom. Als uitsluiting daarentegen goedkoop is, blijkt beschikbare informatie over het gedrag in
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vorige ronden een goede voorspeller van gedrag te zijn. In de opzet met ongelimiteerde informatie was het percentage coöperatieve handelingen 93 procent,
terwijl in de opzet waar informatiestroom beperkt is tot het netwerk 'slechts'
66 procent van de acties coöperatief was. (iv) Als uitsluiting goedkoop is, blijkt
informatie over vorig gedrag bovendien van invloed op de netwerkstructuur: de
groep waar informatie volledig was vormt een groot netwerk, terwijl groepen
onder beperkte informatie desintegreren tot samenwerkende losse netwerken en
geïsoleerde defecteurs. Dit effect werd niet geobserveerd in de opzet met kostbare uitsluiting, (v) Het gedrag in de laatste periode van onze experimenten
kan niet worden uitgelegd met behulp van altruïsme (Levine, 1998) of ongelijkheidaversie (Fehr and Schmidt, 1999) van onze proefpersonen.
In hoofdstuk 6 onderzoeken we de dynamiek van samenwerking aan de hand
van computersimulaties, en de uitsluiting van freeriders in groepen met een
"beperkt vooruitziende blik". De groepen spelen een herhaald netwerk-dilemmaspel zonder interactiekosten of beperkingen. We nemen aan dat begrensd rationele spelers tot een bepaalde graad de consequenties van hun eigen acties begrijpen en die in overweging nemen als ze hun gedrag aanpassen. De aanname
van een beperkte vooruitziende blik heeft coöperatieve evenwichten tot gevolg,
zelfs als spelers de beste respons op hun omgeving geven. Deze evenwichten zijn
daarentegen niet altijd stabiel met betrekking tot toevallige afwijkingen van het
"beste responsgedrag" dat we aannamen. In het bijzonder blijkt samenwerking
laag als de compensatie laag is. We tonen aan dat de beperkte vooruitziende
blik samenwerking alleen verhoogt als de compensatie hoog genoeg is. Vervolgens nemen we aan dat spelers altruïstisch zijn of ongelijkheidavers. We zien dat
samenwerking wordt vergemakkelijkt als spelers in hoge mate altruïstisch zijn,
maar alleen als de spelers ook vooruitzien. Dit suggereert dat, in de setting van
het herhaalde prisoners dilemma dat op een endogeen netwerk wordt gespeeld,
een beperkt begrip van de reacties van anderen op iemands eigen daden net zo
belangrijk kan zijn om samenwerking te behouden als de zorg om anderen.
Samenvattend, in de hoofdstukken 4 en 5 tonen we aan dat de vrijheid om
partners voor een interactie te kunnen kiezen de samenwerking aanzienlijk doet
stijgen. In alle onderzoeksopzetten wordt samengewerkt door de dreiging dat
eventuele freeriders worden uitgesloten van het netwerk. Voortbouwend op
onze experimentele resultaten suggereren we in hoofdstuk 6 dat het modelleren
van spelers met een beperkt vooruitziende blik tot een realistischer model van
menselijk beslisgedrag zou kunnen leiden.
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The Tinbergen Institute is the Institute for Economic Research, which was
founded in 1987 by the Faculties of Economics and Econometrics of the
Erasmus Universiteit Rotterdam, Universiteit van Amsterdam and Vrije
Universiteit Amsterdam. The Institute is named after the late Professor Jan
Tinbergen, Dutch Nobel Prize laureate in economics in 1969. The Tinbergen
Institute is located in Amsterdam and Rotterdam. The following books
recently appeared in the Tinbergen Institute Research Series:
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