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 De benadering van de Belgische output gap aan de hand van een productiefunctie, raming van een 
 multivariaat "Structural Time Series"-model 
  
 NBB Working paper n° 89 - Research Series 

Voor de beleidsmakers vormt de output gap een nuttige maatstaf voor het ramen van de bezettingsgraad 
van de productiefactoren. De via de output gap voor conjunctuurschommelingen gecorrigeerde 
begrotingssaldi blijven een essentieel onderdeel uitmaken van de stabiliteits- en convergentieprogramma's 
die jaarlijks door de lidstaten van de Europese Unie worden bijgewerkt. Niet alleen in de Europese Unie, 
maar ook in talrijke landen en internationale organisaties, is de toepassing van een productiefunctie de 
favoriete methode geworden om de output gap te ramen. In deze benadering wordt de output gap 
opgesplitst naar de diverse productiefactoren, die op hun beurt kunnen worden onderverdeeld in 
verschillende componenten. Deze opsplitsing is zeer nuttig voor het opvolgen van het complement op de 
output gap, nl. de potentiële productie, of van zijn toename, nl. de potentiële groei. Wat de output gap 
betreft, kan men aan de hand van gecombineerde informatie, afkomstig van de diverse productiefactoren, de 
kwaliteit van de ramingen verbeteren wanneer tussen hun individuele cycli correlaties bestaan.  

In de paper worden multivariate modellen van het type "Structural Time Series" (MSTS) toegepast op de 
(sub)productiefactoren teneinde een raming van de Belgische output gap te verkrijgen. Het uitgangspunt van 
de MSTS-modellen is de opsplitsing van tijdreeksen in niet-waarneembare componenten : een 
onregelmatige component, een trend en een cyclus, hetgeen perfect tegemoetkomt aan de beoogde 
doelstelling. In de paper worden twee trendtypes beschouwd: geïntegreerde random walks en een 
specificatie met "damped slopes". Deze stemt beter overeen met de gegevens, met de opvallende 
uitzondering van de werkloosheidsgraad. De veranderingen in de werkloosheidsgraad zijn bijzonder 
langdurig.  

De cycli van de gewerkte uren, de werkloosheidsgraad, de participatiegraad en de totale factorproductiviteit 
(TFP) hebben een aantal parameters gemeen, voornamelijk een gemeenschappelijke periodiciteit van hun 
cycli. Maar deze periodiciteit wordt geraamd, niet a priori opgelegd. Deze beperking impliceert niet dat de 
variabelen een gemeenschappelijke cyclus vertonen. De benadering maakt het mogelijk om te bepalen 
hoeveel onafhankelijke cycli schuilgaan achter de cycli van alle variabelen. Als er slechts één is, zullen de 
variabelen een gemeenschappelijke cyclus delen. De bezettingsgraad van het productievermogen wordt aan 
het systeem toegevoegd om aanvullende informatie te verstrekken, maar is slechts één van de vele 
variabelen. Er wordt niet van uitgegaan dat deze de referentiecyclus oplevert, zoals in de literatuur vaak 
wordt gesteld, en hij kan ook een trend hebben, zoals de gegevens suggereren. Het bestaan of niet bestaan 
van een gemeenschappelijke cyclus zal worden getest. Een laatste punt heeft betrekking op het bestaan van 
vooruitlopende of achteroplopende cycli, hetgeen vaak op ad hoc-wijze wordt behandeld. In de in de paper 
geraamde modellen, worden de leads (of lags) tegelijkertijd met de overige parameters geraamd, zonder 
vooraf een bepaalde timing tussen de cycli op te leggen. Bovendien zal de optelbaarheid (transitiviteit) van 
de vertragingen niet noodzakelijkerwijs moeten worden nagetrokken.  

Over de periode 1983-2004 worden korte cycli van ongeveer 3,5 jaar aangetroffen in de gewerkte uren, de 
TFP en de bezettingsgraad van het productievermogen. Ze zijn nauw gecorreleerd. De door deze korte cycli 
geïmpliceerde output gap sluit nauw aan bij de synthetische conjunctuurindicator van de Nationale Bank. De 
participatiegraad en werkloosheidsgraad lijken geen extra informatie te bevatten voor wat de korte cycli 
betreft. Hun cycli zijn te verwaarlozen. De grote schommelingen in de werkloosheidsgraad zijn toe te 
schrijven aan de trend, hetgeen suggereert dat ze een permanent karakter hebben. De drie cycli kunnen niet 
gereduceerd worden tot eenzelfde maatstaf zoals de bezettingsgraad van het productievermogen. Deze 
laatste biedt wel nuttige informatie, maar er liggen twee onafhankelijke cycli aan de basis van de 
verschillende cycli, en een beperking in termen van een gemeenschappelijke cyclus wordt verworpen. Als de 
cyclus in de bezettingsgraad van het productievermogen ten onrechte als gemeenschappelijke cyclus wordt 
opgelegd, verschijnt een idiosyncratische cyclus in de TFP, die 34 pct. van de variantie van zijn cyclus 
verklaart. Tevens zijn leads en lags aanwezig. De uren lopen 2,8 kwartalen voor op de bezettingsgraad van 
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het productievermogen. De TFP en de uren vallen samen, maar de TFP loopt slechts 1,1 kwartaal vooruit op 
de bezettingsgraad. Er is geen optelbaarheid van de leads en lags, hetgeen niet mogelijk zou zijn in geval 
van een enkele gemeenschappelijke cyclus.  

 


