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In deze paper worden de gestileerde feiten verzameld van de prijszetting in de Belgische industriesector, 
door gebruik te maken van de afzonderlijke prijsnoteringen die ten grondslag liggen aan de berekening van 
de  Belgische producentenprijsindex (PPI). Deze studie kwam tot stand in het kader van het Eurosystem 
Inflation Persistence Network (IPN). In de periode 2003-2005 verrichtte dit netwerk van researchers uit de 
centrale banken van het eurogebied onderzoek naar de patronen en determinanten van inflatiepersistentie 
en prijszetting in het eurogebied. In het kader van het IPN werden tal van microgegevensreeksen, die 
meestal worden beheerd door de nationale statistische instituten en vertrouwelijk zijn, beschikbaar gesteld 
voor onderzoek in de respectieve nationale centrale banken. 
 
Het uiteindelijke doel van dit onderzoek is op basis van microgegevens inzichten te verwerven die van nut 
zijn voor macro-economische modellen met microgrondslagen. Door enkel gebruik te maken van macro-
economische gegevens, kan het gebeuren dat het kalibreren van macro-economische modellen met 
verschillende microgrondslagen resulteert in verschillende voorspellingen en/of beleidsvoorschriften. Een 
model is dan ook realistischer als de microgrondslagen eveneens worden bevestigd door resultaten van de 
microgegevens. De microgrondslagen van prijsaanpassingen, die een cruciaal bestanddeel vormen van de 
macro-economische modellen voor de monetaire-beleidsanalyse, worden in deze paper empirisch 
onderzocht. 
 
Er werd een aanzienlijke mate van prijsstarheid vastgesteld in de Belgische producentenprijzen, aangezien 
gemiddeld slechts een op vier prijzen verandert in een normale maand. De mediaan van de impliciete 
levensduur van een prijs beloopt 7 maanden. De gemiddelde absolute omvang van een prijsverandering 
bedraagt 6%, wat veel is ten opzichte van het tijdens de onderzochte periode gangbare tempo van de 
geaggregeerde producentenprijsinflatie. Dit wijst erop dat grote idiosyncratische schokken een belangrijke rol 
spelen. Een vergelijking van de frequentie en de omvang van de prijsaanpassingen van de Belgische 
producenten- en consumentenprijzen toont aan dat de producentenprijzen vaker, maar minder ingrijpend 
worden gewijzigd dan consumptieprijzen. Dat betekent dat de kosten voor prijsaanpassingen kleiner zijn 
voor de producentenprijzen. 
 
De frequentie van de prijsaanpassingen in de verschillende productcategorieën is zeer heterogeen: voor 
sommige producten (bijvoorbeeld energie) beloopt ze 50%, terwijl ze voor andere (consumptiegoederen 
ongerekend voedingsmiddelen en investeringsgoederen) in de buurt van 10% ligt. De omvang van de 
prijsveranderingen verschilt veel minder tussen de productcategorieën. Dit verschil in de mate van 
heterogeniteit over verschillende productcategorieën heeft twee gevolgen. Ten eerste impliceert het, over de 
verschillende productcategorieën heen, dat niet zozeer de omvang, maar wel de frequentie van de 
prijsaanpassingen de marge vormen waarmee de prijszetting in overeenstemming wordt gebracht met de 
sectorale kenmerken. De heterogeniteit van de opgetekende frequenties kan dan ook worden beschouwd 
als een situatieafhankelijk resultaat als antwoord op de sector- of productspecifieke economische 
omstandigheden. Ten tweede betekent dit, aangezien er geen negatieve correlatie bestaat tussen de 
frequentie en de omvang, dat de verschillen in de kosten van de prijsaanpassingen geen belangrijke rol 
spelen in de heterogeniteit die werd opgetekend in de mate van prijsstarheid. Onze econometrische analyse 
toont daarentegen aan dat de verschillen in de kosten- en marktstructuren van de ondernemingen wel 
belangrijk zijn. Vooral een grote energie-input, een kleine arbeidsinput en een hoge mate van concurrentie 
doen de opgetekende frequenties van de prijsaanpassingen toenemen. 
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Prijsdalingen komen nagenoeg even vaak voor als prijsstijgingen, terwijl ze beide vergelijkbaar zijn wat de 
omvang betreft in absolute waarde. Bovendien blijkt de totale verdeling van de prijsveranderingen, die alle 
productcategorieën omvat, vrij symmetrisch te zijn. Al bij al zijn er weinig aanwijzingen voor een structurele 
neerwaartse nominale rigiditeit. Hoewel er in bepaalde sectoren op het eerste gezicht een neerwaartse 
nominale rigiditeit bestaat, kwamen we tot de vaststelling dat dit geen structureel kenmerk is, maar 
endogeen wordt gegenereerd door het peil van de sectorale inflatie, zoals voorspeld door de economische 
theorie. 
 
De frequentie van de prijsaanpassingen vertoont een duidelijk seizoenspatroon. Terwijl prijsaanpassingen 
relatief ongewoon zijn in december, komen ze veel vaker voor in januari. Dat patroon kan worden 
toegeschreven aan tijdafhankelijke kenmerken van prijszetting. Als de afzonderlijke rol van de opwaartse en 
neerwaartse aanpassing in aanmerking werd genomen, werd eveneens vastgesteld dat de frequenties 
doorheen de tijd aanzienlijk variëren, terwijl de gemiddelde omvang van prijsaanpassing niet veel varieert 
met de tijd. Dat wijst dan weer op situatieafhankelijke prijszetting. Deze bevindingen met betrekking tot de 
tijddimensie versterken de eerder vermelde resultaten in verband met de dimensie van de dwarsdoorsnede. 
Al bij al vertoont de prijszetting van de producentenprijzen zowel tijdsafhankelijke als situatieafhankelijke 
kenmerken. Soortgelijke resultaten werden opgetekend bij analyses van de consumptieprijzen en in 
specifieke enquêtes over prijszetting in het eurogebied in het algemeen en in België in het bijzonder. 
 
Tot slot werd voor 38% van de uitgevoerde producten in de industriële sector "pricing-to-market"-gedrag 
opgetekend. Dat strookt met de conclusies van een recente enquête van de Nationale Bank van België over 
prijszetting. 

 


