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Chapter 6

Samenvatting (Summary in Dutch)

Niet-geobserveerde prijzen op micro-niveau vormen een groot probleem wanneer het gaat

om het analyseren van productiviteit van bedrijven. Economen maken vaak gebruik van

geaggregeerde prijsniveaus om nominale data van bedrijven te de�eren. Impliciet wordt

dan aangenomen dat ofwel prijzen homogeen zijn, ofwel er sprake is van perfecte markt-

competitie in het onderliggende structurele model. Berekende productiviteitniveaus ge-

baseerd op inkomsten en uitgaven, verbergen daarom prijse¤ecten die de kwaliteit van

de productiviteitsindex hevig kunnen verstoren. Dit proefschrift ontwikkeld microgeor-

iënteerde empirische modellen om de dynamiek, productiviteit en concurrentie tussen

bedrijven te analyseren, terwijl in de meeste gevallen wordt geprobeerd te controleren

voor mogelijke onzuiverheden die veroorzaakt worden door niet-geobserveerde prijsvari-

atie op bedrijfsniveau.

Het tweede hoofdstuk verkent het opstarten en de ophe¢ ng, factor allocatie en pro-

ductiviteitsdynamiek in de productiesector en dienstensector in de Oekraïne voor de jaren

2001 tot 2007. De bestudeerde periode was er één van snelle groei van de totale economie,

terwijl de belangrijkste sectoren behoorlijk in beweging waren, bijvoorbeeld wat betreft

het hernieuwd alloceren van bedrijven en werknemers. De bevindingen geven aan dat

de grote ondernemingen in de productiesector en de bedrijven in de dienstensector die

onder overheidsbewind staan het meest belangrijk zijn voor de bedrijfsdynamiek in de

Oekraïne. Dit terwijl de productiviteitsanalyse een dramatisch ander beeld van de twee

belangrijke sectoren schetst: grote bedrijven in de productiesector zijn net zo productief

als kleine en middelgrote bedrijven, terwijl de grote bedrijven in de dienstensector (waar-

van de overheid vaak de eigenaar is) het relatief slecht doen in vergelijking met kleine

private ondernemingen. Dat de overheid in veel gevallen eigenaar is van de bedrijven

in de dienstensector leidt ertoe dat het proces van toetreding en faillissement niet goed

functioneert, en dat factoren niet goed gealloceerd worden. Dit leidt ertoe dat de pro-
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ductiviteit verlaagd wordt en de kwaliteit van het micro-economisch herstructureren van

de economie verstoord wordt.

Het derde hoofdstuk analyseert de relatie tussen geselecteerde maatstaven voor con-

currentie en de mate van interactie in de markt wanneer er sprake is van fricties. Het

hoofdstuk is in twee delen verdeeld: het eerste deel bestaat uit een theoretische model

van monopolistische concurrentie, waarin de prijs-kosten marge op industrieniveau en

de winstelasticiteit met elkaar vergeleken worden. In dit model bepaald de mate van

substitutie tussen producten de grootte van de interactie tussen bedrijven. Het tweede

deel bestudeerd de empirische relevantie van de indices, gebruikt makend van data over

productiebedrijven in de Oekraïne van 2004-2007. Speciale aandacht wordt gewijd aan

de methode van winstelasticiteit, theoretisch gezien een robuuste index om concurren-

tie mee te meten. Dit hoofdstuk vult de bestaande literatuur aan door het ontwikkelen

van een alternatieve manier om de elasticiteit van winst t.o.v. productiviteit te meten,

die gebaseerd is op het structureel schatten van de industrie productiviteitsfuncties. De

schattingstechniek is gebaseerd op Levinshon en Melitz (2004) en houdt rekening met

niet-geobserveerde prijzen door het introduceren van een vraagkant in het structurele

model. De methodologie schat de substitutie elasticiteit op industrie-niveau tegelijk met

de totale factor productiviteit index op bedrijfsniveau. De bevindingen betekenen dat,

terwijl de voorgestelde methode om winstelasticiteit te meten een robuuste indicator van

concurrentie is, de prijs-kosten marge en de standaard winstelasticiteit het ware niveau

van concurrentie niet kunnen duiden, vooral wanneer de mate van interactie tussen de

bedrijven relatief laag is.

Het vierde hoofdstuk van deze studie presenteert een methodologie om een productie

functie te herleiden die de markup voor toetreders en bestaande bedrijven apart van

elkaar schat. Het hoofdstuk beschrijft ook een productiviteitsindex welke aangepast in

aan de variatie in markups tussen de toetredende fabrieken. De methodologie houdt er

rekening mee dat de ruwe materialen endogeen zijn wat betreft niet-geobserveerde pro-

ductiviteit door de controle functie benadering van Levinsohn en Petrin (2003). In de

eerste stap wordt de voorgestelde controle functie speci�catie geïntroduceerd in het struc-

turele model van Hall (1988), welke ook rekening houdt met de variatie in productiefactor

elasticiteiten. De schattingsroutine die in dit hoofdstuk wordt toegepast heeft geen data

nodig over prijzen op microniveau, en de implicaties van het model kunnen getest worden

door gebruik te maken van publieke datasets op bedrijfs- of fabrieksniveau. De voor-

spellingen worden bestudeerd door gebruik te maken van een dataset op fabrieksniveau

van de productie-industrie in Japan en Zuid-Korea, en de bevindingen maken duidelijk dat

in beide landen toetredende bedrijven lagere markups zetten dan al bestaande bedrijven.
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Het is zelfs zo dat de bijdrage van de toetredende bedrijven aan geaggregeerde productiv-

iteitsgroei signi�cant hoger is wanneer gebruik gemaakt wordt van de aangepaste maatstaf

voor productiviteit, in vergelijking met de standaard arbeids- en totale factor productiv-

iteitsindices.

Dit proefschrift benadrukt de relevantie van het gebruik van microgeoriënteerde em-

pirische methoden wanneer macro-economische onderwerpen zoals productiviteitsgroei en

economische herstructurering bestudeerd worden. Zoals deze studie laat zien, kunnen

verschillende industrieën of groepen van bedrijven binnen dezelfde industrie verschillende

economische prestaties laten zien, welke in de meeste gevallen niet geïdenti�ceerd kunnen

worden door een geaggregeerde economische maatstaf.

Omdat de productiviteitsschattingen in deze studie proberen te controleren voor prijs-

variatie op bedrijfsniveau, zijn onze bevindingen in strijd met een aantal breed geac-

cepteerde resultaten van de bestaande empirische literatuur, terwijl sommige van de the-

orieën die wij in twijfel trekken enig empirisch bewijs kennen. Het lijkt daarom cru-

ciaal om in de analyse van bedrijfsdynamiek en productiviteit te controleren voor niet-

geobserveerde prijsvariatie op microniveau.


	PhDThesis_UKilinc.pdf
	BACKLIST
	An Economic Approach.




