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Abstract 

Dit proefschrift bevat vier essays met een sterke empirische en beleidsfocus op de productiezijde 

van de macro-economie, met behulp van gegevens uit verschillende landen op bedrijfs- of 

sectorniveau. Het eerste hoofdstuk biedt nieuwe aanwijzingen dat de huur van kapitaalgoederen in 

de laatste decennia steeds meer is toegenomen, zelfs nog sterker tijdens economische crises. 

Hierdoor dragen huurdiensten, die een alternatieve wijze bieden voor bedrijven om kapitaal te 

verwerven en daardoor kredietbeperkingen verlichten, bij aan een sneller herstel na financiële 

crises. In het volgende hoofdstuk blijkt dat investeringen in communicatie verbeterende 

informatietechnologie (ICT) aanzienlijk hoger zijn als de vraagomstandigheden volatieler zijn, wat 

wordt veroorzaakt door de rol van ICT in het verminderen van communicatiekosten door externe, 

meer geoutsourcede inputs - diensten die zijn ingebed in intermediairs - die makkelijker aangepast 

kunnen worden dan traditionele inputs - eigen kapitaal of werknemers in loondienst. Het derde 

hoofdstuk beschrijft een nieuw fenomeen met betrekking tot de wereldwijde productiviteit van 

bedrijven: de beste bedrijven die de productiviteitsgrens vormen, staan op steeds grotere afstand 

van de andere bedrijven. Deze divergerende trend is nog uitgesprokener voor ICT-dienstverleners, 

die gekenmerkt worden door lage marginale kosten en een “winner-takes-all”-dynamiek, evenals in 

sectoren die aan meer regelgevende belemmeringen voor concurrentie onderhevig zijn, welke 

prikkels om over te stappen op de meest recente technologieën kunnen tegenhouden. In het laatste 

hoofdstuk wordt gekeken naar de aanpassing van arbeidsinputs op bedrijfsniveau in reactie op de 

wereldwijde financiële crisis en wijst op de rol van strenge werkgelegenheidsbescherming in het 

dempen van de reactie van bedrijven op het gebied van de werkgelegenheid en in het verschuiven 

van de lasten van de aanpassing naar de lonen 


