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Dit proefschrift bevat drie essays over productiviteitsgroei. In de eerste twee

essays wordt onderzocht in hoeverre informatie op bedrijfsniveau gebruikt kan wor-

den om geaggregeerde productiviteitsgroei te voorspellen. De derde essay tracht

een raamwerk te construeren voor de bevindingen van de eerste twee essays. Daar-

naast zullen twee vragen onderzocht worden over procyclische productiviteit en de

zogenaamde granulaire hypothesis.

In Hoofdstuk 2 zal worden onderzocht of vooruitgang gemaakt kan worden in

het voorspellen van productiviteitsgroei door afstand te nemen van de aanname van

een representatief bedrijf en het idee dat productiviteit de uitkomst is van een data

genererend proces op geaggregeerd niveau. In plaats daarvan richten wij ons op

heterogene bedrijfsmodellen waar geaggregeerde productiviteitsgroei een uitkomst

is van expliciete innovativiteit op bedrijfsniveau en allocatie- en selectieprocessen.

Met behulp van gegevens over Nederlandse productiebedrijven vinden wij dat pro-

ductiviteitscomponenten bruikbaar zijn in het voorspellen van productiviteitson-

twikkelingen.

In Hoofdstuk 3 maken wij gebruik van gegevens over productievestigingen in

de V.S. om prognoses te maken over productiviteitsgroei. Wij conformeren onze

bevindingen uit Hoofdstuk 2, namelijk dat informatie op bedrijfsniveau bruikbaar

is in het voorspellen van geaggregeerde productiviteitsgroei. De voornaamste bij-

drage van dit hoofdstuk is de presentatie van een methode die micro-geaggregeerde

componenten ondersteunt om onobserveerbare structurele productiviteit te schat-

ten in een state space model. Daarnaast bouwen wij voort op Hoofdstuk 2 door

een trend in productiviteitsgroei te voorspellen met behulp van gegevens over pro-

ductievestigingen. Onze resultaten hebben een praktische betekenis voor macro-

economische voorspellingen. Bekeken vanuit frequenties van de conjunctuur blijkt

dat productiegroei gecorreleerd is met gemeten totale factor productiviteitsgroei,

wat een belangrijke determinant is voor potentiële productie. Potentiële productie

speelt, op zijn beurt, een belangrijke rol in de formulering van beleidsfuncties van



centrale banken gezien de relatie tussen potentiële productie en in�ationaire druk.

Betere voorspellingen van trends in productiviteitsgroei zullen aldus bijdragen aan

het verbeteren van prognoses over potentiële productie.

In Hoofdstuk 4 onderzoeken wij een recent theoretisch model over heterogene

bedrijven. De resultaten van onze simulaties onthullen bewijs over drie kwesties.

Allereerst laten wij zien dat de in Hoofdstuk 2 en 3 beschreven productiviteitscom-

ponenten schokken in de productiviteitsverdeling juist weten op te vangen. Deze

bevinding helpt ons te begrijpen waarom bedrijfsinformatie, gebruikt voor de pro-

ductiviteitscomponenten in Hoofdstuk 2 en 3, bruikbaar is in het voorspellen van

geaggregeerde productiviteit. Ten tweede vinden wij dat veranderingen in het cy-

clische gedrag van geaggregeerde productiviteit gerelateerd zou kunnen zijn aan

veranderingen in factoraanpassingen van bedrijven. Voor zover wij weten is ons

onderzoek het eerste onderzoek waarin de relatie tussen cyclische productiviteit en

aanpassingen in zowel arbeidskosten als kapitaalkosten wordt aangetoond met be-

hulp van een model van bedrijfsheterogeniteit. Tot slot tonen wij dat de evolutie van

de productiviteit en het marktaandeel van grote bedrijven een verklaring kunnen

zijn voor geaggregeerde productiviteits�uctuaties als de verdeling van bedrijfsom-

vang fat-tailed is. Dit is een belangrijke bevinding, omdat, mocht bedrijfsomvang

van belang zijn voor geaggregeerde ontwikkelingen, de berekende momenten op ba-

sis van gegevens over grote bedrijven bruikbare proxies kunnen vormen wanneer

gegevens over de gehele verdelingen niet beschikbaar zijn.


