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De geschiedenis van economisch modelleren voert terug tot Cournot (1838), die pionier-

swerk verrichtte met het gebruik van calculus voor het analyseren van economische mark-

ten, zoals een monopolie, duopolie en markten met volledige mededinging. Zijn boek, dat

ook het concept van een vraagcurve introduceerde, inspireerde later Marshall (1890) om

een stijgende aanbodcurve en een dalende vraagcurve te gebruiken als instrumenten voor

de bepaling van de marktprijs. Dit model van vraag en aanbod werd de hoeksteen voor de

volgende generaties economen.

In de loop der tijd begonnen economen zich echter te realiseren dat dit eenvoudige

model enkele belangrijke tekortkomingen vertoont. In de eerste plaats verklaart het niet

hoe vraag en aanbod met elkaar in contact komen en hoe de evenwichtsprijs wordt bereikt.

Walras (1874) introduceerde een veilingmeester die een prijs voorstelt, vraag en aanbod

registreert, en vervolgens de prijs verlaagt / verhoogt indien er sprake is van een aanbod-

dan wel vraagoverschot, totdat de prijs bereikt wordt die vraag en aanbod met elkaar in

overeenstemming brengt. In de meeste markten bestaat er echter geen centrale persoon of

instantie die de rol van veilingmeester kan spelen. Spelers in een markt zijn vaak niet op

de hoogte van de acties van andere spelers en coördinatie is vaak onmogelijk vanwege de

omvang van de markt. Een tweede tekortkoming van het eenvoudige, competitieve model

is dat het leidt tot de wet van één prijs: een homogeen product wordt altijd verkocht

tegen dezelfde, unieke evenwichtsprijs. Dit is duidelijk in tegenspraak met wat men in

werkelijkheid waarneemt: verschillende bedrijven vragen vaak heel verschillende prijzen

voor hetzelfde product en vergelijkbare werknemers verdienen vaak zeer verschillende
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lonen.

In het begin van de jaren zestig probeerden verschillende auteurs tegemoet te komen

aan deze tekortkomingen door modellen te ontwikkelen waarin kopers/werknemers een

aantal prijzen/lonen konden observeren uit een vaste, exogene verdeling. In een artikel

geschreven door Karlin (1962) ontvangen verkopers van een goed sequentieel biedin-

gen en moeten zij besluiten of zij het huidige bod accepteren of verwerpen en hopen op

een beter bod in de volgende periode. Rond hetzelfde moment analyseerde Stigler (1961,

1962) modellen waarin kopers/werknemers verschillende prijzen/lonen tegelijkertijd kun-

nen observeren en de meeste gunstige hiervan accepteren. Hij schreef:

“Prijzen veranderen met variërende frequentie in elke markt, en tenzij een

markt volledig gecentraliseerd is, is niemand op enig moment op de hoogte

van alle prijzen die door verkopers (of kopers) vastgesteld zijn. Een koper

(of verkoper) die de meest gunstige prijs te weten wil komen, moet verschil-

lende verkopers (of kopers) aan een grondig onderzoek onderwerpen - een

fenomeen dat ik zal betitelen als zoeken.” (Stigler, 1961)

Sinds dat moment heeft zich een omvangrijke literatuur met zoekmodellen ontwikkeld,

die stuk voor stuk een explicietere beschrijving geven van het contact tussen vraag en aan-

bod en/of het bestaan van prijs-/loonverschillen. Dit proefschrift (“Essays over simultane

zoekevenwichten”) draagt bij aan die literatuur met drie artikelen over simultaan zoekge-

drag, oftewel situaties waarin werknemers op zoek naar een baan gelijktijdig meerdere

sollicitaties versturen. Het eerste en het derde essay zijn voornamelijk theoretische bij-

dragen aan de literatuur. Het tweede essay bevat ook een belangrijk methodologisch en

empirisch gedeelte.

Het eerste essay bestudeert het effect van heterogene productiviteit van bedrijven in

het geval van simultaan zoekgedrag. In een markt met volledige mededinging zullen de

productiefste bedrijven uiteindelijk alle werknemers in dienst hebben en zullen de minder

productieve bedrijven weggeconcurreerd worden. In een wereld met fricties kunnen zowel

bedrijven met een hoge productiviteit als bedrijven met een lage productiviteit overleven.

In zo’n geval is het de vraag of er een optimale allocatie van werknemers over beide
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typen bedrijven optreedt. Het essay analyseert dit voor een economie met twee typen

bedrijven (bedrijven met een hoge productiviteit en bedrijven met een lage productiviteit)

en waarin werknemers twee sollicitaties kunnen versturen. Bedrijven die om de diensten

van dezelfde werknemer strijden kunnen hun loonbod zo vaak verhogen als zij wensen.

Er wordt aangetoond dat er een uniek symmetrisch evenwicht bestaat waarin werknemers

randomiseren tussen het sturen van beide sollicitaties naar de sector met de hoge produc-

tiviteit en het sturen van beide naar de sector met de lage productiviteit. De welvaart zou

echter gemaximaliseerd worden wanneer de werknemers hun sollicitaties zouden spreiden

over de sectoren, omdat op die manier meer vacatures in de productiefste sector vervuld

kunnen worden met minder sollicitaties (en dus minder coördinatiefricties). In de markt

wordt het loon van een werknemer echter bepaald door hoeveel het bedrijf met het één-na-

hoogste bereid is te betalen. Dit weerhoudt de werknemer ervan om in beide sectoren te

solliciteren. Het essay toont aan dat de evenwichtsuitkomsten hetzelfde zijn ongeacht of

werknemers wel of niet alle aangeboden lonen kunnen observeren voordat zij solliciteren.

Dit betekent dat de resultaten niet gedreven worden door de aanname dat zij hun sollici-

taties naar willekeurige bedrijven sturen, wat in veel andere artikelen het geval is. Verder

wordt een uitbreiding van het model besproken waarin bedrijven vrijelijk tot de markt

kunnen toetreden. Dit blijkt tot een tweede soort inefficiëntie te leiden. Ten slotte beschri-

jft het hoofdstuk de effecten van een toename van het aantal sollicitaties per werknemer en

laat het zien dat de resultaten eenvoudig kunnen worden gegeneraliseerd naar een groter

aantal typen bedrijven.

Het tweede essay beschouwt de sector waarin de werknemers solliciteren als gegeven,

maar concentreert zich op de vraag of zij het sociaal wenselijke aantal sollicitaties vers-

turen. In veel landen bestaan er arbeidsmarktprogramma’s die als doel hebben om bepaalde

groepen (werkloze) werknemers harder te laten zoeken. Werknemers die meer sollici-

taties versturen profiteren hier over het algemeen van in de zin dat zij sneller een baan

vinden. De verandering in hun gedrag genereert echter externaliteiten voor de andere

spelers in de markt. De hogere zoekintensiteit maakt het voor andere werknemers lastiger

om een baan te vinden, maar eenvoudiger voor bedrijven om een vacature te vervullen.
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Ook de loonverdeling zal beïnvloed worden. Voor een grondige evaluatie van de arbei-

dsmarktprogramma’s is het daarom noodzakelijk om een model te hebben dat rekening

houdt met al deze effecten. Dit essay presenteert zo’n model, waarin de loonverdeling,

de zoekintensiteit, en de toetreding van bedrijven tot de markt simultaan bepaald worden

in het marktevenwicht, met de zoekkosten van werknemers als exogeen gegeven funda-

mentele variabelen. Gebruikmakend van loongegevens wordt vervolgens een structurele

schatting verkregen van de zoekkostenverdeling, de daarvan afgeleide kansen om een

baan/werknemer te vinden, de productiviteit van een vervulde vacature, en de waarde

van de tijd die doorgebracht wordt buiten de arbeidsmarkt; deze schattingen worden ver-

volgens gebruikt om te berekenen wat sociaal gezien het optimale aantal vacatures en

de optimale verdeling van zoekintensiteiten is. Er worden drie vormen van inefficiëntie

gevonden. Het blijkt dat, vanuit een sociaal oogpunt, (i) te weinig individuen participeren

op de arbeidsmarkt, (ii) dat sommige werklozen te veel sollicitaties versturen, en (iii)

dat gegeven de zoekintensiteit van de werknemers, te veel bedrijven toetreden tot de

markt. De lage arbeidsparticipatie weerspiegelt een standaard hold-up probleem en het

te grote aantal sollicitaties is het gevolg van coördinatiefricties en het feit dat werkne-

mers trachten een zo groot mogelijk deel van de productie te bemachtigen. Een vrij grote

welvaartswinst (ongeveer 12%) kan bereikt worden door deze inefficiënties te corrigeren.

Het essay betoogt dat de welvaart verhoogd kan worden door een kleine verhoging van het

minimumloon of door werkloosheidsuitkeringen die vereisen dat werklozen minstens één

sollicitatie per periode versturen. De reden hiervoor is dat het de arbeidsmarktparticipatie

stimuleert zonder een overmatige aantal sollicitaties te belonen.

Het laatste essay in dit proefschrift beschrijft het evenwicht in een zoekmodel voor

de arbeidsmarkt, waarin werknemers kunnen blijven zoeken naar een betere baan terwijl

zij in dienst zijn van een bedrijf. Een belangrijke vernieuwing ten opzichte van bestaande

modellen is dat werknemers hun huidige loon kunnen rapporteren aan het bedrijf dat hen

een nieuwe baan aanbiedt. De bedrijven doen een bindend loonbod gebaseerd op deze in-

formatie. Aangezien werknemers meerdere sollicitaties simultaan kunnen versturen, blijft

er sprake van loonverschillen in het evenwicht, omdat bedrijven rekening houden met het
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feit dat ze mogelijk met een ander bedrijf om de diensten van dezelfde werknemer strijden.

Het essay laat zien dat in het evenwicht de kansdichtheid van de lonen positieve waarden

aanneemt op een continu interval en dat het een unieke, inwendige modus heeft, zelfs in

een markt met volledig identieke werknemers en bedrijven. Hoge lonen kunnen niet direct

vanuit werkloosheid bereikt worden, maar vereisen een opeenvolging van verschillende

banen zonder periode van werkloosheid ertussenin. De snelheid waarmee werknemers de

’loonladder’ beklimmen is stochastisch. Met behulp van calibratie van het model wordt

aangetoond dat veranderingen in de werkloosheidsuitkeringen een groter effect hebben

op de frequentie waarmee werklozen een baan aangeboden krijgen dan op de frequentie

voor werkenden. Het omgekeerde geldt voor veranderingen in de baanvernietigingskans.
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