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Bedrijfseigen productiefactoren in een dynamisch stochastisch algemeen evenwichtsmodel met 
prijscontracten voor bepaalde duur 
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De Neokeynesiaanse Phillipscurve, die de inflatie koppelt aan de huidige en verwachte toekomstige 
marginale kosten, is een onmisbaar analyse-instrument inzake monetair beleid geworden. De diverse 
pogingen om de elasticiteit van de inflatie ten opzichte van deze marginale kosten te ramen, leiden evenwel 
tot opvallend kleine schattingen. Aangezien deze elasticiteit een negatieve functie is van de graad van 
prijsstarheid, impliceren deze ramingen een veel te hoge prijsstarheid. Deze studies tonen immers aan dat 
de bedrijven hun prijzen gemiddeld slechts ongeveer eens om de tien kwartalen zouden optimaliseren, 
hetgeen in schril contrast staat met de micro-economische studies die aangeven dat de prijzen gemiddeld 
slechts gedurende zes maanden à één jaar ongewijzigd blijven.  
 
Om de ramingen van de Phillipscurve op macro-economisch vlak te verzoenen met de micro-economische 
vaststellingen, stellen verscheidene auteurs voor om bijkomende reële prijsstarheden in de modellen van de 
Nieuwe Neoklassieke Synthese te integreren, zodat deze een persistente inflatie kunnen produceren met 
heel wat minder nominale prijsstarheid. Het alhier voorgestelde onderzoek draagt bij tot deze inspanning, en 
spitst zich toe op de fricties die voortvloeien uit de veronderstelling dat de productiefactoren - kapitaal en/of 
arbeid - gekoppeld zijn aan een bedrijf, in plaats van zonder kosten en zonder vertraging overdraagbaar te 
zijn tussen de bedrijven. Vanaf het ogenblik dat één van de productiefactoren eigen is aan het bedrijf dat er 
gebruik van maakt, zijn de marginale kosten gedifferentieerd tussen de verschillende bedrijven. De 
bedrijfseigen marginale kosten nemen toe met de productie van dat bedrijf. Aangezien het bedrijf produceert 
om aan de vraag te voldoen, is de productie een dalende functie van zijn relatieve prijs, en des te sterker 
dalend naarmate de substitutie-elasticiteit hoger is. Binnen dit meer realistische redeneringskader zullen de 
bedrijven bijgevolg de voorkeur geven aan meer frequente maar kleinere prijsaanpassingen.  
 
Teneinde bedrijfseigen productiefactoren te introduceren in een macro-economisch model, gaat deze studie 
uit van prijs en looncontracten met een vaste duur. In een eerste fase wordt een referentiemodel opgebouwd 
en geraamd in de traditionele veronderstelling van een perfecte mobiliteit van de productiefactoren tussen de 
bedrijven. De geraamde nominale starheid is zeer hoog, in overeenstemming met het hierboven vermelde 
probleem van de Neokeynesiaanse Phillipscurve. Vervolgens worden varianten van het model met 
bedrijfseigen kapitaal en/of bedrijfseigen arbeid geraamd, teneinde de weerslag van deze alternatieve 
hypothesen te bestuderen op de empirische prestaties van het model evenals op de geraamde duur van de 
contracten op de goederenmarkt. De belangrijkste bevindingen van deze studie zijn tweevoudig. Ten eerste 
maakt het feit dat het kapitaal eigen is aan het bedrijf het mogelijk om de geraamde duur van de 
prijscontracten op de goederenmarkten tot vier kwartalen te beperken. Om dit resultaat te bereiken, dient het 
model te beschikken over grote reële rigiditeiten, ofwel in de vorm van een zeer grote constante substitutie-
elasticiteit, ofwel in de vorm van een endogene substitutie-elasticiteit die zeer gevoelig is voor de relatieve 
prijs. Daarentegen zijn de resultaten minder veelbelovend ten aanzien van de hypothese van een 
bedrijfseigen arbeidsmarkt.  De reden is dat, voor een bepaalde prijsstarheid, de arbeidsmarkten op 
bedrijfsniveau enkel een weerslag hebben op de prijsimpact van een verandering in de vraag, als deze 
arbeidsmarkten flexibel zijn en de lonen op bedrijfsniveau sterk reageren op de wijzigingen in de 
arbeidsvraag. Een dergelijke flexibiliteit van de lonen strookt evenwel niet met de empirische kenmerken van 
het geaggregeerde loon.  

Op grond van deze resultaten concludeert de studie dat noch het model met identieke marginale kosten voor 
alle bedrijven, noch het model met bedrijfseigen kosten, tegelijk tegemoet komt aan de empirische 
vaststellingen dat de prijsveranderingen op bedrijfsniveau zowel frequent als omvangrijk zijn. Het model met 
de niet-gedifferentieerde marginale kosten leidt tot inflatiepersistentie met behulp van grote maar relatief 
weinig frequente veranderingen van de relatieve prijzen. De invoering van gedifferentieerde, bedrijfseigen 
marginale kosten impliceert meer frequente maar kleine veranderingen van de relatieve prijzen. 


