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Rezumat

Aceast¼a tez¼a are dou¼a p¼aŗti. Partea I coņtine cele mai importante realiz¼ari ştiiņti�ce ale
autorului dup¼a teza de doctorat. Partea a II-a coņtine un plan de dezvoltare a carierei
care schi̧teaz¼a direçtiile de cercetare şi proiectele cele mai importante de predare. Aceasta
este urmat¼a de referiņtele bibliogra�ce meņtionate în cele dou¼a p¼aŗti.
Partea I prezint¼a realiz¼arile ştiiņti�ce pe direçtii tematice privind modelarea şi esti-

marea preferiņtelor consumatorilor cu accent pe situa̧tii în care consumatorii nu sunt
complet informa̧ti despre produsele dintre care pot s¼a aleag¼a. Aceast¼a parte are şapte
capitole dintre care capitolele 2, 3, 5 şi 7 se ocup¼a cu analiz¼a econometric¼a iar capitolele
4 şi 6 se ocup¼a cu modelare. Capitolele 3�6 studiaz¼a modele în care consumatorii nu sunt
complet informa̧ti despre produsele dintre care pot s¼a aleag¼a. Dintre acestea, modelele
din capitolele 4�6 presupun c¼a consumatorii pot s¼a a�e utilit¼a̧tile produselor doar prin
c¼autare costisitoare şi ei sunt eterogeni în priviņta costurilor de c¼autare.
Capitolul 1 prezint¼a o privire de ansamblu asupra celor mai importante stadii ale

carierei autorului dup¼a terminarea studiilor doctorale şi scoate în evideņt¼a cele mai im-
portante realiz¼ari ştiiņti�ce. În afara articolelor publicate care sunt descrise mai jos, acest
capitol mai prezint¼a pe scurt patru lucr¼ari care înc¼a nu sunt publicate. Dou¼a dintre aces-
tea (Sándor 2015; Makó, Pál & Sándor 2016) se ocup¼a cu un model de cerere cu produse
difereņtiate care a devenit modelul cel mai folosit în organizarea industrial¼a empiric¼a
(i.e., empirical industrial organization) pentru analiza cererii. Sándor (2015) propune o
metod¼a de estimare nou¼a bazat¼a pe maximum likelihood semiparametric şi ob̧tine c¼a
estimatorul propus surclaseaz¼a competitorii în simula̧tii Monte Carlo. Lucrarea Makó,
Pál & Sándor (2016) trateaz¼a un alt aspect al modelului, şi anume, calculul variabilelor
neobservate în cadrul procedurii de estimare. Lucrarea compar¼a mai multe metode pro-
puse în literatura de specialitate şi ob̧tine c¼a cea mai rapid¼a este o metod¼a care, de
fapt, nu este folosit¼a. O alt¼a lucrare, Moraga-González, Sándor & Wildenbeest (2017c),
dezvolt¼a un model de cerere cu produse difereņtiate când consumatorii nu sunt complet
informa̧ti despre produse, deci trebuie s¼a caute ca s¼a a�e utilitatea produselor prefer-
ate. Contribu̧tia principal¼a a lucr¼arii este din punct de vedere metodologic: dezvolt¼a un
model şi o procedur¼a de estimare a cererii cu c¼autare şi cu endogenitatea prȩturilor şi
a costului de c¼autare. Lucrarea Crudu, Mellace & Sándor (2017) propune un test de
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speci�care de tipul Anderson-Rubin pentru modele cu variabile instrumentale care este
robust la prezeņta heteroskedasti-cit¼a̧tii. Lucrarea demonstreaz¼a c¼a statistica propus¼a are
distribu̧tie asimptotic¼a normal¼a sub ipoteza nul¼a şi testul este competitiv în eşantioane
�nite în ceea ce priveşte m¼arimea şi puterea testului.
Capitolul 2 prezint¼a rezultatele cercet¼arii coņtinute în articolul Sándor and Train

(2004). Acest articol studiaz¼a metode noi pentru calculul funçtiei obiective care cores-
punde estim¼arii cu metoda maximum likelihood a modelului logit cu coe�cieņti aleatori,
care este analitic intratabil. Metodele propuse spre studiere sunt aşa numite eşantioane
cvasi-aleatoare bazate pe rȩtele digitale dezvoltate în analiza numeric¼a şi statistica com-
puta̧tional¼a pentru aproximarea integralelor de�nite pe hipercubul de unitate. Contribu̧tia
articolului const¼a în propunerea unei metode care duce la estimarea rapid¼a şi precis¼a a
modelului logit cu coe�cieņti aleatori. Capitolul 3 descrie rezultatele cercet¼arii din Sán-
dor and Franses (2009). Acest articol consider¼a un model asem¼an¼ator cu cel din capitolul
anterior, îns¼a trateaz¼a estimarea preferiņtelor în situa̧tia special¼a în care consumatorii
înfrunt¼a o situa̧tie di�cil¼a de alegere datorit¼a faptului c¼a unele prȩturi sunt speci�cate cu
reducere. În acest scop autorii au colectat date experimentale şi folosesc un model logit cu
coe�ciȩti aleatori heteroskedastic în care variaņta erorii de tip valoare extrem¼a depinde
de variabile care in�ueņteaz¼a consisteņta (cu comportarea ra̧tional¼a a) alegerii. Articolul
ob̧tine rezultatul c¼a prȩturile speci�cate cu reducere compromit în mod semni�cativ con-
sisteņta alegerii. Contribu̧tia principal¼a a articolului este metodologic¼a: modelul logit cu
coe�cieņti aleatori heteroskedastic propus poate � folosit pentru m¼asurarea consisteņtei
alegerii într-un cadru general cu date experimentale.
Capitolul 4 prezint¼a principalele rezultate ale cercet¼arii tratate în Moraga-González,

Sándor & Wildenbeest (2017a). Acest articol propune o generalizare a unui model de
c¼autare a consumatorilor cu un num¼ar arbitrar de �rme care vând produse omogene
la cump¼ar¼atori care au costuri de c¼autare eterogene. Ca o prim¼a contribu̧tie articolul
arat¼a existeņta în condi̧tii generale a unui echilibru Nash simetric cu prȩturi dispersate.
Rezultate numerice ilustreaz¼a faptul c¼a comportamentul prȩturilor şi al surplusului con-
sumatorilor fa̧t¼a de num¼arul �rmelor depinde de dispersia costului de c¼autare; aceasta
este a doua contribu̧tie a articulului. În particular, când costurile de c¼autare sunt relativ
dispersate, prȩtul mediu creşte şi surplusul consumatorilor poate s¼a scad¼a când num¼arul
�rmelor creşte. Capitolul 5 prezint¼a rezultatele cercet¼arii raportate în articolul Moraga-
González, Sándor & Wildenbeest (2013). Acest articol studiaz¼a estimarea funçtiei de
reparti̧tie a costului de c¼autare în modelul discutat în Capitolul 4. Ca o prim¼a contribu̧tie
se arat¼a c¼a funçtia de reparti̧tie a costului de c¼autare este identi�cat¼a neparametric prin
combinarea datelor de prȩt din mai multe piȩte cu aceeaşi tehnologie de c¼autare dar cu
evalu¼arile produselor, costurile �rmelor şi num¼arului de competitori diferite. Pentru ex-
ploatarea acestor date în mod optim, este dezvoltat¼a o nou¼a metod¼a bazat¼a pe estimare
semi-neparametric¼a; aceasta este a doua contribu̧tie a articolului.
Capitolul 6 discut¼a rezultatele cercetar¼arii din articolul Moraga-González, Sándor &

Wildenbeest (2017b). Acest articol studiaz¼a formarea prȩturilor într-un model de c¼autare
cu produse difereņtiate. Articolul determin¼a condi̧tii de existeņt¼a şi unicitate a echilibru-
lui Nash simetric în strategii pure. Presupunând c¼a exist¼a consumatori care nu caut¼a
niciun produs, costurile de c¼autare in�ueņteaz¼a comportamentul consumatorilor în dou¼a
feluri: (i) câte produse s¼a caute şi (ii) s¼a caute vreun produs sau nu. Aceste dou¼a efecte in-
�ueņteaz¼a elasticitatea cererii în direçtii opuse şi dac¼a costuri de c¼autare mai mici implic¼a
prȩturi mai mari sau mai mici depinde de propriet¼a̧tile funçtiei de densitate a costului de
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c¼autare. Contribu̧tia principal¼a a articolului este determinarea unor condi̧tii ale funçtiei
de densitate a costului de c¼autare în care domin¼a ori primul ori al doilea efect.
Capitolul 7 prezint¼a rezultatele cercetar¼arii din articolul Crudu & Sándor (2017). Acest

articol trateaz¼a metode de estimare când datele satisfac restriçtii de moment condi̧tionale.
Se prezint¼a evideņt¼a bazat¼a pe simula̧tii Monte Carlo despre comportamentul estimato-
rilor empirical likelihood condi̧tionali în contextul unui model linear heteroskedastic cu
un regresor endogen. Contribu̧tia principal¼a este constatarea faptului c¼a, cu toate c¼a
estimatorii empirical likelihood condi̧tionali cu parametri de netezime (i.e., smoothing
parameters) �xa̧ti pot suferi de ne-existeņta momentelor când instrumentele sunt slabe,
aceşti estimatori cu parametri de netezime selecta̧ti prin validare (i.e., cross-validation)
nu sufer¼a de aceast¼a problem¼a.
Partea a II-a prezint¼a planurile de dezvoltare a carierei autorului. Capitolul 8 trece

în revist¼a direçtiile de predare cu accent pe predarea la nivel de doctorat şi descrie
un program de specializare în organizare industrial¼a empiric¼a (i.e., empirical industrial
organization). Capitolul 9 discut¼a direçtiile de cercetare care urmeaz¼a s¼a �e implementate
în urm¼atorii patru ani şi care pot � rezumate sub titlul Estimarea cererii pentru produse
diferenţiate sub condiţii alternative de identi�care.


