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Investeringsspecifieke technologieschokken en arbeidsmarktfricties 

NBB Working paper nr. 108 - Research Series 

Gedurende de afgelopen tien jaar is in een aantal empirische en theoretische studies aangevoerd dat 
investeringsspecifieke technologieschokken een veelbelovende route vormen om conjunctuurcycli te 
modelleren. Dergelijke technologieschokken hebben tot gevolg dat de relatieve kost van 
investeringsgoederen ten opzichte van consumptiegoederen verandert. De investering in nieuwe 
kapitaalgoederen leidt op haar beurt tot fluctuaties in de productie en de werkgelegenheid. Aangezien het tijd 
kost om nieuwe kapitaalgoederen te produceren, leiden positieve investeringsspecifieke 
technologieschokken niet direct tot een verbeterde arbeidsproductiviteit. Dit mechanisme wijkt sterk af van 
het mechanisme zoals dat in eerdere studies in de traditie van de reële conjunctuurcycli (RBC) beschreven 
werd, en waarin zogenaamde neutrale technologieschokken op de totale factorproductiviteit de productie 
van alle goederen op gelijke wijze beïnvloeden. 

Dit onderzoek beoogt de impact van investeringsspecifieke technologieschokken te evalueren en 
kwantificeren binnen een kapitaalvintagemodel waarin zoek- en matchingfricties bestaan. In de context van 
een model waar aanpassingen in de factor arbeid vooral gedreven worden via het matchingsproces van 
werknemers die een job vinden dan wel verliezen, wordt voornamelijk nagegaan welke investeringen nodig 
zijn om op de meest optimale wijze te reageren op een investeringsspecifieke schok. In het bijzonder worden 
investeringsspecifieke technologieschokken geïntroduceerd in een eensectorconjunctuurmodel met 
kapitaalaccumulatie en zoek- en matchingfricties. In dit model nemen de gezinnen consumptie- en 
investeringsbeslissingen en stellen zij kapitaal ter beschikking aan ondernemingen. Endogene wijzigingen in 
de jobcreatie of -vernietigingsgraad zorgen voor een aanpassing van de werkgelegenheid op het 
bedrijfsniveau. 

Een investeringsspecifieke technologieschok leidt in het conjunctuurmodel met endogene banenvernietiging 
dat hier bestudeerd wordt, tot een respons die duidelijk verschillend is van een respons van hetzelfde model 
na een neutrale technologieschok en van de respons van een standaard RBC-model na een 
investeringsspecifieke technologieschok. Aangezien het matchingproces bij de zoektocht naar nieuwe 
werknemers tijdrovend is, gaan ondernemingen na een expansieve investeringsspecifieke technologieschok 
meer werknemers aantrekken en minder banen vernietigen. Reden hiervoor is dat de kapitaalkosten dalen. 
De interactie tussen de investeringen die bij een dergelijke schok nu eenmaal vereist zijn en de geleidelijke 
matching van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt speelt een sleutelrol in het aanpassingsmechanisme dat 
in gang gezet wordt. De verwachte toekomstige verbetering van de matching van vraag en aanbod op de 
arbeidsmarkt impliceert ook een tragere reactie in de vraag naar kapitaal. Het aanbod van kapitaal en de 
evenwichtswaarde van de kapitaalstock reageren op dezelfde wijze en het impacteffect van de schok 
versterkt het effect van de schok op de productie. Uit een kwantitatieve evaluatie van het model blijkt dat de 
schok nauwelijks door het model wordt versterkt, maar dat deze wel leidt tot een meer persistente, 
bultvormige reacties in de productie, het aantal openstaande vacatures en de werkloosheid. Het model met 
fricties op de arbeidsmarkt presteert echter minder goed om de typische kenmerken van de 
conjunctuurcyclus te reproduceren dan een model zonder fricties. 


