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Samenvatting

Op een zoek markt kunnen consumenten niet rechtstreeks de belangrijke

kenmerken van de producten in acht nemen, waardoor de marktmacht voor

de individuele ondernemingen wordt gecreëerd. Enerzijds kan het feit dat

kwaliteit niet direct waarneembaar is, perverse prikkels voor de bedrijven

creëren om in kwaliteit te investeren; daarom kan de kwaliteitsborging onvol-

doende zijn. Anderzijds kunnen bedrijven marktmacht verder ontlenen aan

marktfricties en dit kan bedrijven ertoe aanzetten om de juiste investeringen te

doen. Dit proefschrift is gewijd aan de vraag of bedrijven in een wrijvingsmarkt

de juiste prikkel hebben om te prijzen en kwaliteit te bieden en hoe de mate

van wrijvingen het welzijn beïnvloedt.

Product kwaliteit en consumenten zoeken. In het eerste hoofdstuk wordt de

kwaliteit van een consumenten zoekmarkt voor gedifferentieerde producten in

de studie aangeboden. Een verhoging van de kwaliteit verbetert de distributie

van matchhulpprogramma’s die worden aangeboden door een bedrijf in

de zin van stochastische dominantie van de eerste orde. We laten zien dat

hogere zoekkosten kunnen leiden tot minder investeringen in kwaliteit en,

bijgevolg, de evenwichtsprijs kan dalen in zoekkosten. Wij bieden voorwaarden

waaronder de markt kwaliteit kan onder- of overaanbod. Wanneer de markt

onvoldoende (excessieve) kwaliteit biedt, zoeken consumenten te weinig (veel).

Kwaliteitsvoorzieningen en welzijn in een zoek markt voor diensten. In het

tweede hoofdstuk wordt het marktaanbod van
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dienstkwaliteit en-welzijn in een consumenten zoekmarkt onderzoeken. Dien-

sten kunnen van hoge of lage kwaliteit zijn. Serviceproviders die investe-

ringskosten betalen, bieden eerder hoogwaardige diensten aan. Met hogere

zoekkosten neemt de winst van investeren in hoogwaardige kwaliteit toe en

heeft het marktevenwicht meer hoogwaardige diensten. Ondanks dit gunstige

aspect van hogere zoekkosten, neemt het consumentensurplus af naarmate

de zoekkosten stijgen. Vanuit het collectieve standpunt van de bedrijven

investeert een individueel bedrijf te veel in kwaliteit; vanuit het standpunt

van consumenten investeren bedrijven te weinig. Het blijkt dat de markt over

servicekwaliteit zorgt om welzijnsredenen wanneer de zoekkosten laag zijn,

terwijl het onder de servicekwaliteit blijft wanneer de zoekkosten hoog zijn.

Productupgrades in herhaalde zoekmarkt. Het derde hoofdstuk bestudeert

een zoekmarkt waarin de kwaliteit van het product in de loop van de tijd wordt

verbeterd. Consumenten en bedrijven geven om hun totale gereduceerde

nut / winst van de twee periodes. We kenmerken de optimale zoekregel voor

consumenten en de prijs van bedrijven. Afhankelijk van de schaal van de

upgrade, kunnen consumenten alleen zoeken in de eerste periode of in beide

periodes. In het eerste geval zoeken consumenten in de eerste periode meer

om de moeite te besparen om later opnieuw te zoeken. In het tweede geval

zoeken consumenten ook meer in de eerste periode in vergelijking met een

spel met een enkele periode om de kans te verkleinen dat ze in de tweede

periode opnieuw moeten zoeken. De prijsstrategie van bedrijven hangt af

van het zoekgedrag van consumenten. Als er in de tweede periode niet wordt

gezocht, bepalen bedrijven een relatief lage prijs in de eerste periode om in

die periode meer consumenten aan te trekken en in de tweede periode een

hogere prijs. Als er in de tweede periode wordt gezocht, moeten bedrijven in

beide periodes om consumenten concurreren. Aangezien de consumenten

die ze in de eerste periode krijgen, in de tweede periode kunnen vertrekken,
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concurreren bedrijven minder fel in de eerste periode en agressiever in de

tweede periode. Het niveau van de upgrade in de tweede periode heeft invloed

op de zoekopdracht en de winst.Hoe hoger de kwaliteitsverbetering, hoe meer

consumenten gemiddeld zoeken, omdat hogere kwaliteit ook betekent dat

de producten meer gedifferentieerd zijn. De schok van kwaliteit op de prijs

is tweeledig: enerzijds bieden bedrijven een beter product, waardoor ze een

hogere prijs kunnen vragen; aan de andere kant gebruiken consumenten een

hogere reserveringswaarde wanneer ze zoeken, waardoor de prijs daalt. We

laten zien dat als de dichtheid van matchwaarden afneemt, de totale winst ook

in kwaliteit toeneemt.


