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Samenvatting (Summary in Dutch) 

 

Internationale inkomensverschillen worden grotendeels veroorzaakt door 

verschillen in productiviteit. Tientallen jaren van onderzoek op het gebied van 

ontwikkelingsrekeningen laten zien dat de TFP (totale factor productiviteit, de 

verschillen in productie nadat rekening is gehouden met verschillend gebruik 

van productiefactoren) zeker zoveel bijdraagt aan de verklaring van inkomen 

per capita als verschillen in productiefactoren (Hsieh en Klenow, 2010; Caselli, 

2005). Een belangrijke uitdaging voor onderzoek is het vaststellen van de 

oorzaken van deze grote verschillen in geaggregeerde productiviteit.  

Het concept van geaggregeerde productiviteit maskeert grote 

heterogeniteit in productiviteit. Er is ondertussen ruim bewijs beschikbaar dat 

bedrijven in zeer precies gespecificeerde bedrijfstakken grote en aanhoudende 

heterogeniteit in productiviteit vertonen (Syverson, 2011). Onderzoek wijst 

ook uit dat de reallocatie van productiefactorentussen bedrijven tot 

aanzienlijke groei in geaggregeerde productiviteit kan leiden (Foster et al., 

2001). Om deze reden zou de lage productiviteit in ontwikkelingslanden wel 

eens het gevolg kunnen zijn van het onvermogen om productiefactoren te 

verschuiven van minder efficiënte naar efficiëntere bedrijven en sectoren. 

Inefficiënte allocatie, of ‘misallocatie van productiefactoren, zoals het in dit 

proefschrift wordt genoemd, kan mogelijk een belangrijke oorzaak zijn van het 

grote verschil in TFP tussen verschillende landen (Hsieh en Klenow, 2009; 

Bartelsman et al., 2013).  
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Deze redenering volgend, wordt in dit proefschrift geprobeerd inzicht te 

verschaffen in geaggregeerde productiviteitsverschillen, door verder te kijken 

dan de standaardverklaring van technologische verschillen. De recente 

literatuur waarin de invloed wordt beschreven van misallocatie van 

productiefactoren op de geaggregeerde productiviteit, vertoont een aantal 

lacunes die tot verder onderzoek uitnodigen. Het doel van dit proefschrift is 

om bij te dragen aan de literatuur door twee belangrijke kwesties te 

bestuderen die tot nog toe onderbelicht zijn gebleven. 

Allereerst was er nog weinig gedaan om internationale verschillen in 

misallocatie op grote schaal te meten en te vergelijken. Door het gebrek aan 

internationaal vergelijkbare data op bedrijfsniveau, richten de meeste 

empirische studies zich op het meten van misallocatie in een relatief klein 

aantal landen. Bovendien wordt er vaak weinig moeite gedaan om de 

inzichten uit de literatuur over misallocatie te integreren met de resultaten van 

eerder onderzoek naar ontwikkelingsrekeningen. Het eerste doel van dit 

proefschrift is daarom om uitvoeriger bewijs te leveren voor de invloed van 

misallocatie op geaggregeerde productiviteit. 

Daarnaast is er slechts beperkt bewijs beschikbaar voor internationale 

verschillen in misallocatie. Er is vooral weinig bekend over hoe verstoringen 

die tot misallocatie leiden, worden beïnvloed door institutionele factoren 

omdat deze factoren doorgaans als exogeen worden beschouwd (Syverson, 

2011). Hoewel een aantal studies het mechanisme waardoor specifieke 

institutionele factoren misallocatie stimuleren theoretisch verkennen 

(Restuccia en Rogerson, 2013), is er groot gebrek aan empirisch bewijs. Het 

tweede doel van dit proefschrift is daarom om nieuw bewijs te leveren voor de 

onderliggende markt- en institutionele factoren die misallocatie in de hand 
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werken. In dit proefschrift worden de specifieke mechanismen bestudeerd die 

misallocatie stimuleren, in de vorm van institutionele drempels en 

marktimperfecties. 

Om deze doelen te bereiken, maak ik gebruik van recente ontwikkelingen 

in zowel methodologie als beschikbare data voor het meten, verklaren en 

vergelijken van de misallocatie in een groot aantal landen. De gevolgde 

methodologie bestaat uit het toepassen van nieuwe modellen van 

monopolistische concurrentie, die een verklaring kunnen bieden voor 

bedrijfsheterogeniteit en imperfecte concurrentie. Er wordt gebruik gemaakt 

van twee datasets, die elk hun unieke voordelen hebben. De eerste dataset is 

de World Bank’s Enterprise Survey (WBES), die tienduizenden bedrijven in 

meer dan 90 landen bevat. De tweede bron is de census-gebaseerde dataset 

van de Ethiopian Manufacturing Establishments Survey, die alle Ethiopische 

productiebedrijven met meer dan 10 werknemers beslaat, gemeten over een 

periode van 15 jaar (1996-2010). Beide datasets zijn verzameld binnen een 

gedegen statistisch raamwerk en bieden gedetailleerde, gestructureerde 

gegevens voor een aantal variabelen die nodig zijn voor de analyse. 

Het proefschrift bestaat uit vier originele studies, waarvan drie gebaseerd 

zijn op de WBES dataset en één op de panel-dataset voor productiebedrijven 

in Ethiopië. In Hoofdstuk Twee wordt de eerste studie beschreven, die zich 

richt op de rol die misallocatie speelt in de verklaring van internationale 

verschillen in productiviteit. Het doel hierbij is om te onderzoeken in welke 

mate de grote internationale verschillen in TFP, zoals gedocumenteerd in de 

literatuur over ontwikkelingsrekeningen (Caselli, 2005), kunnen worden 
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verklaard door misallocatie van productiefactoren tussen bedrijven. De studie 

berekent de industriële TFP in 52 van de landen uit de WBES en Penn World 

Table datasets, en ontleedt dit vervolgens in de bijdrage van misallocatie en 

een restcomponent.  

Om misallocatie te meten, wordt het monopolistische concurrentiemodel 

van Hsieh en Klenow (2009) toegepast, dat variaties in de marginale  

productiviteit van arbeid en kapitaal gebruikt voor de verklaring van 

impliciete prijsverstoringen die de allocatie van productiefactoren kunnen 

beïnvloeden. Op basis hiervan wordt vervolgens de geaggregeerde industriële 

TFP ontleed in de bijdrage van misallocatien een restcomponent. De resultaten 

wijzen uit dat misallocatie leidt tot substantiële verlaging van de industriële 

TFP. Het gemiddelde land in de dataset zou zijn TFP in de industrie kunnen 

verhogen met 62% als de efficiëntie van allocatie van factoren verbeterd zou 

worden tot het relatief efficiëntere niveau van de Amerikaanse economie. De 

resultaten laten echter ook zien dat misallocatie slechts zwak correleert met 

productiviteitsniveaus, wat impliceert dat andere factoren dan misallocatie 

een rol spelen in de verklaring voor de variatie in productiviteit tussen landen. 

In Hoofdstuk Drie wordt de tweede studie beschreven, die zich richt op 

de invloed van ontslagbescherming op misallocatie. Het vorige hoofdstuk liet 

zien dat misallocatie doorgaans van een hoog niveau is, en varieert tussen 

landen. Dit hoofdstuk bouwt hierop voort en probeert empirisch te toetsen of 

het niveau van misallocatie in sommige landen hoger is als gevolg van 

strengere wetten voor ontslagbescherming. Strenge arbeidswetgeving 

verhoogt de financiële en procedurele last van het inhuren en ontslaan van 

arbeidskrachten, en heeft een potentieel remmend effect op het aanpassen van 

het aantal arbeidsplaatsen in reactie op veranderingen in de vraag en 
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technologische ontwikkelingen. Hoewel er veel theoretisch onderzoek is 

verricht dat de verstorende invloed van arbeidswetgeving laat zien 

(Hopenhayn en Rogerson, 1993; Lagos, 2006), is er tot nog toe weinig 

empirisch onderzoek gedaan om het effect van arbeidsbescherming op 

misallocatie te meten. 

In dit hoofdstuk onderzoek ik hoe hogere ontslagkosten misallocatie 

kunnen beïnvloeden. Ik meet dit aan de hand van de verdeling van marginale 

productiviteit van arbeid over industriële bedrijven in dezelfde bedrijfstak. Op 

basis van data van een versie van de WBES-dataset, die bijna 30.000 bedrijven 

in 91 landen beslaat, laat ik zien dat de kosten van het ontslaan van 

overbodige werknemers een positief verband vertonen met misallocatie. Het 

effect van ontslagkosten is vooral groot in bedrijfstakken met een grotere 

vraag naar arbeidsaanpassing. Bedrijfstakken met een intrinsiek lager 

ontslagpercentage, en bedrijfstakken met hoge positieve of negatieve 

groeipercentages, lijden meer onder strenge wetten voor ontslagbescherming. 

In Hoofdstuk Vier wordt nader onderzoek gedaan naar de allocatie van 

financieel kapitaal, om zo het effect te bestuderen van politieke connecties op 

de toegang tot krediet. De focus op politieke connecties is interessant, omdat 

er steeds meer bewijs komt dat dit een belangrijk kanaal is voor de allocatie 

van productiefactoren in transitie- en ontwikkelingseconomieën (Li et al., 2008; 

Khwaja en Mian, 2005).  

De analyse in dit hoofdstuk is gebaseerd op een versie van de WBES-

dataset die bijna 20.000 bedrijven in 68 transitie- en ontwikkelingslanden 

beslaat. De resultaten laten zien dat goede politieke connecties, gemeten als de 
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hoeveelheid tijd die het hogere management van een bedrijf doorbrengt met 

overheidsfunctionarissen, een significant positief effect hebben op de toegang 

tot krediet. Door gebruik te maken van de internationale dimensie van de 

dataset, toon ik vervolgens aan dat het effect van politieke connecties groter is 

in landen met een meer geconcentreerde banksector en een hogere netto 

rentemarge. Het effect van politieke connecties is geringer in landen met 

systemen voor de uitwisseling van informatie over krediet. De resultaten 

suggereren dat een competitieve banksector de efficiëntie van kredietallocatie 

verbetert, omdat politiek gemotiveerd lenen in een dergelijk systeem minder 

voorkomt. 

In Hoofdstuk Vijf, het laatste deel van dit proefschrift, verschuift de focus 

naar de allocatie van kapitaal tussen bedrijven door bedrijfsinvesteringen in 

Ethiopië te bestuderen. In tegenstelling tot de drie voorgaande hoofdstukken, 

die gebaseerd zijn op crosssectie data uit de WBES, maakt dit hoofdstuk 

gebruik van paneldata uit Ethiopië, een van grootste economieën in Afrika. 

Het effect wordt onderzocht van beperkte toegang tot krediet op 

bedrijfsinvesteringen, en hoe dit varieert naar bedrijfsgrootte, bedrijfsvorm, 

aantal vestigingen en exportstatus. 

Door middel van een panel-VAR-analyse worden de effecten vergeleken 

van financiële en fundamentele factoren op investeringen in verschillende 

bedrijfsgroepen. Als financiële markten in staat zijn om kapitaal efficiënt toe te 

wijzen aan het meest productieve bedrijf, zou de marginale productiviteit van 

kapitaal de enige verklarende factor voor investeringen moeten zijn (Hayashi, 

1982). Aan de andere kant wijst een positief effect van financiële factoren op 

investeringen op beperkte toegang tot krediet. Investeringen zijn dan 
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afhankelijk van de beschikbaarheid van intern gegenereerde kasstromen 

(Fazzari et al., 1988; Hubbard, 1998).  

Impuls-responsanalyse laat zien dat schokken in de kasstroom een relatief 

hoge investeringsrespons teweegbrengen bij kleinere bedrijven en bij niet-

exporterende bedrijven met slechts één vestiging. Schokken in de marginale 

productiviteit van kapitaal hebben een groter effect in grotere bedrijven, in 

exporterende bedrijven en in bedrijven met meerdere vestigingen. Deze 

resultaten tonen aan dat investeringen binnen kleine bedrijven met slechts één 

vestiging afhankelijk zijn van intern gegenereerde financiële middelen, wat 

wijst op het bestaan van beperkte toegang tot krediet. De financiële sector in 

Ethiopië lijkt er dus niet te slagen om kapitaal bij de meest productieve 

bedrijven terecht te laten komen.  

Het is belangrijk de reikwijdte van dit proefschrift af te bakenen. Het 

voornaamste punt hierbij is dat het huidige onderzoek gebaseerd is op data op 

bedrijfsniveau in de industriële sector. Misallocatie van productiefactoren is in 

dit geval dus misallocatie tussen heterogene producenten in de industriële 

sector. Hoewel dit buiten het kader van het huidige onderzoek valt, zijn er ook 

studies die zich richten op de misallocatie tussen verschillende sectoren. Ook 

is dit proefschrift uitsluitend gebaseerd op data voor de formele industriële 

sector, vanwege beperkingen in de beschikbare data en de noodzaak het 

onderzoek in te perken. Toekomstig onderzoek zou licht kunnen werpen op 

het belang van misallocatie tussen sectoren en het verschil tussen de formele 

en informele sector. 


