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QE

Quantitative Easing (kwantitatieve verruiming, QE) is een vorm van directe 

geldschepping door een centrale bank (bijvoorbeeld de ECB). De ECB pompt in het kader 

van kwantitatieve verruiming geld in de kapitaalmarkt. Dit verhoogt het aanbod van geld 

in de markt. Dit doet zij door bijvoorbeeld staatsobligaties op te kopen. Doordat het 

aanbod van geld vergroot wordt, daalt de prijs van geld (rente) en worden consumenten 

en bedrijven aldus gestimuleerd om geld te lenen (en te spenderen). QE wordt daarom 

beschouwd als een noodmaatregel om inflatie te bewerkstelligen.

QE en de WACC

Met de WACC schatten wij de vermogenskosten. Het QE-programma van de ECB leidt tot 

lagere rentes. Bij toepassing van de WACC-methode van de ACM wordt de WACC lager. 

Netbeheerders krijgen hierdoor minder vergoeding voor hun kapitaalkosten. Dit zie je 

terug bij zowel bij het eigen als bij het vreemd vermogen. Doordat we de kostenvoet 

vreemd vermogen direct schatten (door middel van rente op obligaties), komt dit effect 

ook direct terug in de kostenvoet vreemd vermogen. Voor eigen vermogen is dit iets 

ingewikkelder. De kostenvoet voor het eigen vermogen (Kosten EV) bepalen we als volgt:
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Deze formule is gebaseerd op de CAPM – het Capital Asset Pricing Model. Dit is een 

breed geaccepteerd model om de kostenvoet eigen vermogen in te schatten. 

Onderdeel van deze formule is de risicovrije rente (risk-free rate, RFR). Als beste schatter 
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van de RFR gebruiken we de rente op 10-jarige staatsobligaties. Wij berekenen daarvoor 

het gemiddelde (= yield to maturity) van Nederlandse en Duitse staatsobligaties over een 

bepaalde periode in het verleden. Door QE wordt de rente op staatsobligaties lager, en 

daardoor ook de RFR. De Nederlandse en Duitse nominale en reële rentes op 10-jarige 

staatsobligaties zijn al enige tijd negatief. De nominale risicovrije rente als vastgesteld 

door Brattle in het concept-WACC-rapport van 1 april 2020 is nog net positief (0,27%). Dit 

is het gevolg van het feit dat deze rente is berekend als een gemiddelde dat mede is 

gebaseerd op positieve nominale rentes vanaf 2017.

Centrale vraag

Er is geen discussie over de vraag of het QE-beleid een drukkend effect heeft op de rente 

op staatsobligaties. De discussie gaat over de vraag of deze verlaagde risicovrije rente de 

juiste invulling is van de risicovrije rente in de context van de WACC. Als het antwoord op 

die vraag bevestigend is dan moet er geen opwaartse correctie voor QE worden 

toegepast. 
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Argumentatie Brattle

Having established that the impact of QE on government bond yields can be measured, 

the relevant question to consider is whether the expected return of equity investors –

which is what the CAPM is trying to estimate – has reduced as much as government 

bond yields indicate. The case for no adjustment would say that, since the risk-free rate 

has decreased, then – based on the CAPM framework – the equity cost of capital must 

also have decreased. That is, since equity investors demand a return above a reference 

risk-free rate, then if the reference rate decreases, then the return the investors require 

also decreases. 

There are broadly two responses to the ‘no adjustment’ argument. First, there is 

political or country risk. In prior Brattle reports, including a 2016 study prepared for the 

EC, we argued that estimating the RFR on depressed bond yields would understate the 

expected return of investors because political and country risk had not decreased. 

The RFR under the CAPM model measures the rate of return of a hypothetical risk-free 

asset. Long-term government bond yields have been used as the risk-free assets in the 

regulatory practice. Long-term government bonds, however, are not risk free, because 

they are subject to the risk of default of the country. Nonetheless, they also capture the 

diversifiable political and country risk of operating a regulated business in a given 

country. Although diversifiable risk is properly accounted for in the expected cash flows, 

this may be complicated in practice, and a reasonable regulatory practice has been to 

account for political and country risk by using local government bonds. Arguably, QE has 
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not reduced country and political risk. Hence, accepting the depressed bond yields as the 

RFR will underestimate the compensation required for political and country risk. 

Second, there is the issue of whether an investor would really consider a negative risk-

free rate. The overall impact of the various QE programs on government bond yields has 

increased over time, and government bond yields in several countries, including Germany 

and the Netherlands, are now persistently negative in both real and nominal terms.

From a theoretical standpoint, it is hard to rationalize an investment in an asset that will 

give you a negative real return, which will not even compensate for time value of money.  

Nonetheless, a recent study commissioned by the UK regulators argues that “a negative 

(real) RFR is relatively rare; but it is not irrational and it is consistent with a standard 

decision-making model.” In particular, the study argues that a negative real RFR is 

possible if consumption is expected to decline steadily. However, we are aware of no 

evidence, suggesting a steady decline in consumption is expected. Rather, the negative 

RFR we observe today are the result of the QE programs and of the shortage of “risk-free 

borrowers”. 

Furthermore, the claim made in the UK study only applies to a real rate. Negative

nominal rates do not seem consistent with rational economic decision-making. After all, 

holding cash in a currently account - or under the proverbial mattress – pays a nominal 

interest rate of zero. It is hard to see why an investor would invest in an asset with a 

negative nominal return, when she could simply hold cash.  

In a recent market survey on the RFR and the market risk premium, Fernandez et al. 

(2020) find that many respondents from European countries use a RFR that is higher than 

the yield of 10-year government bonds. The survey, for example, reports an average 2020 

RFR of 1.6% for the Netherlands. This is over 130 basis points higher than the RFR 

estimated based on ACM methodology as of 12 January 2020 (0.27%). Hence, it seems 

that at least the average investor does not regard a negative bond yield as the RFR against 

which they measure the premium they need for an investment in risk equity. 

Conclusie Brattle

It is difficult to definitely answer the question of whether using current 

government bond yields will underestimate the equity cost of capital, because we 

cannot observe the equity cost of capital directly. However, the issues discussed 

above suggest that calculating the RFR based on QE-depressed bond yields may 

result in an underestimate of the expected return of investors. We conclude that 

an adjustment to the RFR calculated based on government bond yields is 

necessary to properly measure the required return of equity investors.

Brattle adviseert een aanpassing van de RFR als onderdeel van de rendementseis voor 

eigen vermogen. Zij adviseert geen aanpassing van de rendementseis voor vreemd 

vermogen.

9



Argumentatie dhr. Teulings

Rente, marktkrachten en dalende rente

The most likely explanation for the downward trend in the RFR is demography, 

see Lu and Teulings (2016) for an overview of the discussion. The last cohorts 

born before the sudden drop in fertility rates several decades ago (it happened in 

1970 in Germany; in other countries it happen at slightly different points in time) 

are substantially larger then both preceding and subsequent cohorts. These 

cohorts have large saving accounts to fund their future pensions, held either 

privately or by their pension-funds. This large supply of capital depresses the 

market return on capital and hence the RFR. Since the demographic structure of 

Japan leads that of the Eurozone by 15 years, what happened to Japan in the 

past 15 years is a tell-tale for what is awaiting the Eurozone during the next 15 

years. A low RFR is there to stay. This squares well with market expectations and 

with ECB policies, which flatten the yield curve and hence reduce the risk 

premium for an insurance policy protecting the investor against an unexpected 

increase in interest rates. 

This argument points to a major source of confusion in the public policy debate, 

related to the concept of the natural rate of interest. This concept has been 

interpreted as if there were some magic constant to which the real interest rate 

should converge in the long run. Instead, economists often use a concept related 
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to the natural rate of interest, the FERIR: the Full Employment Real Rate of 

Interest. At full employment, there should be neither inflationary nor deflationary 

pressures. The inflation is stable for that interest rate, in line with the logic 

supporting the Taylor rule. Contrary to a popular suggestion, there is nothing in 

economic theory to suggest that this FERIR – or the related concept of natural rate 

of interest – should have some particular value. Instead, the natural rate of 

interest varies over time, being determined by supply and demand on the capital 

market. 

We conclude that the fall of the real interest rate is driven by market forces. If 

anything, the ECB, or for that matter, CBs throughout the world are hampered to 

implement a market clearing RFR by the ZLB. Relative to the situation without QE, 

ECB policies have reduced the long term interest rate. However, relative to goal 

underlying the Taylor rule – keeping inflation at its 2% target – the ECB has failed 

to reduce the interest rate by sufficient amount, since the ZLB constrains their 

policy options. Hence, CBs find it hard to live up to their promise to keep inflation 

at its 2%-target these days. 

Ondergrens rente

In the current situation, there is special problem. Nominal rates can never go much below 

minus 1%, since then agents will start storing their value in cash rather than in bank 

accounts, a phenomenon referred to as the Zero Lower Bound (ZLB) (though the actual 

lower bound is not 0% but minus 1%, due to the additional cost of storing money 

physically in the form of banknotes rather than on a bank account). Hence, real interest 

rates can never fall below minus 3% (the lower bound of the nominal rate of minus 1% 

minus the inflation target of 2%). Currently, both the Bank of Japan and the ECB operate 

at the ZLB, which leaves both CBs without ammunition to balance the capital market in 

case of excess supply on the capital market, or equivalently, a decline of inflation below 

its 2%-target.
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Argumentatie dhr. Teulings

Does the current RFR price country specific risk adequately? 

The Brattle Group argues that for the calculation of the WACC the RFR should be 

adjusted since country risk is not adequately priced. Taking literally, this 

argument is problematic for three reasons. 

First, by its definition, the RFR does not compensate for any risk. Hence, there 

should be no premium for any risk factor in the RFR. 

Second, assume that a regulator would nevertheless like to include a risk 

premium for sovereign default risk in the RFR used for the calculation of the 

WACC. In a monetary union, there might a reason for doing so. In a standard 

situation where the areas of the monetary and fiscal authorities coincide, 

sovereign defaults are usually avoided by a devaluation of the currency. Since 

sovereign bonds are risk free relative to the value of the currency, the RFR in 

terms of the domestic currency automatically reflects the risk premium on a 

devaluation of the currency. In a monetary union, this argument runs into 

trouble, since the rates for sovereign bonds differ between member states. These 

interest rate differentials reflect differences in the liquidity of the market for that 

country and/or country specific default risks. Since liquidity premiums are small 
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for most countries, interest rate differentials mainly reflect country specific 

default risks. Since the option of devaluation is not available as a safety valve, 

default is a more realistic outcome. This raises the problem which country’s 

interest rate should be used as the RFR. Should regulators in member states with 

higher interest rates on their sovereign debt view this surcharge as a reflection of 

a higher RFR or should they view this as part of the risk premium? 

QE policies that have been conducted by most CBs have reduced interest rates 

across the globe. This effect should obviously not be offset by adjustments in the 

RFR used for the calculation of the WACC since these policies have been 

motivated by a fall in the FERIR due to shifts supply and demand of capital. Hence, 

they reflect a real shift in the cost of capital that should therefore affect the 

WACC. 

However, QE has had the additional effect in the Eurozone of compressing interest 

rate differentials between member states. QE provides implicit insurance against 

sovereign default risk for countries with a higher risk profile such as Italy. This 

effect shifts risks away from bonds of these higher risk countries, thereby reducing 

their RFR, towards low risk countries, thereby increasing their RFR 

relative to a situation where there were no default risk differentials between 

member-states.1 This implicit insurance is valued by financial markets, as is 

testified by the recent strong response of the interest spreads to ECB 

announcements. These responses are clearly the result of ECB policy choices. 

However, this is a real change in the risk profile of these bonds and should 

therefore not been offset by adjustments in the WACC. 

Third, to the extent that QE has compressed interest rate differentials between 

member states of the Eurozone by reducing the risk of default in high risk 

countries as argued before, it has reduced the rates in countries with above 

average rates like Italy, but it has increased the rates in countries with below 

average rates like Germany and the Netherlands. If one presumes that the RFR 

should be corrected for this effect (which runs against the second argument), then 

the RFR for Germany and the Netherlands should be reduced rather than 

increased. 

Is a negative RFR consistent with rational behaviour? 

The Brattle Group argues that negative RFR’s are inconsistent with rational 

behaviour. This is incorrect. Standard economic theory using the rationality 

assumption provides no a priori reason why the RFR should be positive, see the 

argument in Section 2. The RFR is the interest rate that clears the market for risk 

free claims on future consumption. For example, when there is a large demand for 

precautionary saving, the RFR might become negative. The current situation 

where large cohorts born before the fall in fertility around 1970 are saving 

massively for their retirement is another example. In both situations, the demand 

for stores of value for future consumption is larger than the supply. The large 
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supply of capital implies that return to capital on the marginal investment project 

should be lower than before. This is just the law diminishing returns. The lower 

interest rate renders projects profitable that would otherwise be unfeasible. 

The Brattle Group invokes the Ramsey/Euler equation, which relates the interest 

rate to the slope of the expected consumption profile, see Lucas (1977): a 

negative interest rate should coincide with a declining consumption profile. The 

strength of this relation depends on the elasticity of intertemporal substitution. 

The value of this elasticity is subject to substantial controversy in the economic 

literature. Direct measurement of the elasticity tends to find low values, e.g. Hall 

(1988), while the dynamics of equity prices can be most easily explained by 

assuming high value, e.g. Schorfheid et al. (2018). It is therefore hard to draw 

strong conclusions from the slope of the consumption profile. However, there is 

free market for assets paying the RFR, with players on both the long and the short 

side of the market. Whether one wants to borrow or lend risk free, the RFR is the 

price one has to pay. Most banks do charge negative rates to commercial 

customers and to consumers with deposits above a threshold. 2 There is therefore 

no reason to view the RFR as a non-rational phenomenon. 
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Voorlopig standpunt van de ACM (1)

Rentestanden op geld- en kapitaalmarkten zijn een resultante van vraag en aanbod op 

financiële markten. Vraag en aanbod worden beïnvloed door meerdere onderliggende 

factoren zoals besparingen, verwachtingen ten aanzien van economische groei en 

monetair beleid. Dit geldt ook voor de rente op staatsobligaties. Door marktkrachten 

kan de rente wijzigen, ook als het onderliggend risico ongewijzigd is. Dus als het 

onderliggend landen- en politiek risico ongewijzigd zou zijn, zoals Brattle stelt, dan is het 

toch mogelijk dat de rente wijzigt. 

In wetenschappelijke literatuur over staatsobligaties wordt niet de absolute hoogte van 

de rente gebruikt als maat voor risico, maar het verschil (spread) met de rente op Duitse 

staatsobligaties. De Duitse rente wordt als referentie voor de risicovrije rente 

beschouwd en het positieve verschil met de rente van bijvoorbeeld Frankrijk als een 

risicopremie voor leningen aan de Franse staat. Uit onderzoek van de ECB blijkt dat het 

verlagend effect van QE op de rente van staatsobligaties groter is wanneer de 

kredietwaardigheid van een land minder is. Dit wijst op invloed van QE op het 

faillissementsrisico van landen. De spreads binnen de eurozone kleiner zijn geworden als 

gevolg van QE. Dit valt ook te verklaren door de risico-overdracht die plaatsvindt van 

landen met een hoger faillissementsrisico naar landen met een lager faillissementsrisico.
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Voorlopig standpunt van de ACM (2)

Bij obligaties met een negatieve rente moeten beleggers geld toeleggen op het bezit van 

obligatieleningen. Dit klinkt niet erg aantrekkelijk. Je wilt immers juist geld verdienen 

aan obligaties. In financiële media (onder andere, de Financial Times, Wall Street 

Journal, Schroders) worden verschillende motieven genoemd waarom beleggers toch 

investeren in staatsobligaties met een negatieve (nominale) rente:

1. obligaties zijn veilig in de zin dat ze het risico van een portefeuille verlagen en 

sommige beleggers een kleine negatieve rente prefereren boven een vermogenstitel 

met hoger risico

2. vanwege hoge liquiditeit van obligaties zijn grote investeerders als banken, 

verzekeraars en pensioenfondsen verplicht om obligaties in hun portefeuille te 

hebben

3. negatieve verwachtingen ten aanzien van aandelenmarkten kunnen ervoor zorgen 

dat beleggers een beperkt verlies door negatieve rente accepteren

4. beleggers kunnen speculeren op prijsstijgingen van obligaties vóór vervaldatum

5. Amerikaanse beleggers kunnen Europese obligaties gebruiken voor het afdekken van 

fluctuaties van buitenlandse valuta

6. het kan voordeliger zijn voor Europese banken om te beleggen in obligaties met 

negatieve rente dan hun geld bij de ECB te houden, met bijbehorende kosten, of aan 

te houden als cash, vanwege opslag- en beveiligingskosten. Ook de praktijk bevestigt 

dat er wel degelijk beleggers zijn die in Nederlandse en Duitse staatsobligaties 

beleggen ook al is de nominale rente op deze vermogenstitels al een tijdje negatief.
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Een greep uit de referenties:

• “Six reasons why it can make sense to buy a bond with a negative yield”, Schroders, 4 

sept 2019, https://www.schroders.com/en/uk/adviser/insights/markets/six-reasons-

why-it-can-make-sense-to-buy-a-bond-with-a-negative-yield/

• “What ‘Negative Rates’ Mean for Bond Funds”, The Wall Street Journal, 5 apr 2020, 

https://www.wsj.com/articles/what-negative-rates-mean-for-bond-funds-

11586113388?mod=searchresults&page=1&pos=15

• “Why do investors buy negative yield bonds?”, Financial Times, 12 apr 2016, 

https://www.ft.com/content/312f0a8c-0094-11e6-ac98-3c15a1aa2e62

• “Charts that count: Why investors buy bonds with negative returns?”, Financial Times

video, 19 jun 2019, https://www.ft.com/video/87085f18-68bd-45eb-88a0-

ccf586b842eb

• “Wie koopt er in hemelsnaam obligaties met een negatieve rente?”, RTL Z, 17 jan 

2020,  https://www.iexgeld.nl/Artikel/484327/Waarom-je-juist-wel-voor-obligaties-

met-negatieve-rente-moet-gaan.aspx

Onderzoek Fernandez

Het door Brattle aangehaalde surveyonderzoek van Fernandez overtuigt niet. Zo geeft het 

bijvoorbeeld opinies van respondenten weer over wat de verwachte risicovrije rente zou 

(moeten) zijn (stated preferences). Dit zegt weinig over het feitelijke gedrag van beleggers 

(revealed preferences). Het hiervoor genoemde werkelijke gedrag van beleggers ten 

aanzien van Nederlandse en Duitse staatsobligaties bij een negatieve nominale rente 

geeft die informatie daarentegen wel. Fernandez vraagt voorts naar de verwachte rente 

zonder een looptijd in de vraag op te nemen. Daardoor is niet duidelijk of het antwoord 

van de respondenten betrekking heeft op een vermogenstitel met een looptijd van 

bijvoorbeeld 10 of 20 jaar.
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Helaas bleek na afloop van de KBG-bijeenkomst van 16 april jl. dat er verwarring is over 

de marktindex, doordat er onjuiste benamingen van marktindices gebruikt zijn. Dit 

speelt ook al in de procedures rond de methodebesluiten 2017-2021.  De feiten zijn als 

volgt:

Er zijn vier indices die relevant zijn in dit opzicht:

1. Stoxx Europe TMI (TMI staat voor Total Market Index) (code BKXP). Deze bevat 

Europese bedrijven, dus ook bedrijven van buiten de Eurozone (UK, Zwitserland, 

Noorwegen, Denemarken). Bevat plm. 95% van de free float marktkapitalisatie. Free 

float is plm. 7,9 biljard euro.

2. Stoxx Europe 600 (code SXXP). Dit is een representatieve selectie van Europese 

bedrijven. Net als de index onder 1. bevat deze Europese bedrijven, dus ook 

bedrijven van buiten de Eurozone. Free float is plm. 7,2 biljard euro.

3. Euro Stoxx TMI (code BKXE). Deze index bevat alleen bedrijven uit de Eurozone. 

Bevat plm. 95% van de free float marktkapitalisatie. Free float is plm. 3,8 biljard 

euro.

4. Euro Stoxx (code SXXE). Dit is een representatieve selectie van bedrijven uit de 

Eurozone (“broad yet liquid subset”). Free float is plm. 3,6 biljard euro.

Concept-rapport van Brattle (p.18)

“The systematic risk of each peer, as summarised in its beta parameter, must be 

measured against an index representing the overall market. A hypothetical 

investor in the Dutch TSO would likely diversify its portfolio within a single 

currency zone so as to avoid exchange rate risk. Accordingly, to calculate market 
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returns we use a broad Eurozone index for companies operating in the Eurozone 

(the Euro Stoxx 600), and a national US index for TC Pipelines (the S&P 500).27 

Using indices from the relevant country or currency zone avoids exchange rate 

movements depressing the betas, and should result in a higher beta estimate than 

if we estimated betas against an index derived in a different currency.”

In dit citaat staat dat Brattle de Euro Stoxx 600 gebruikt. Dit is verwarrend omdat een 

index met die naam niet bestaat.

Wij hebben naar aanleiding hiervan vragen aan Brattle gesteld.

• Brattle gebruikt de Stoxx Europe 600 (nr. 2).

• Brattle vindt deze index passend. Zie bullets in slide.
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Brattle heeft bij twee peers de Dimson-beta gebruikt. Deze zijn lager dan de beta’s uit de 

enkelvoudige regressie (met alleen het marktrendement van de dag zelf).

In het verleden zijn Dimson-beta’s gebruikt die zowel hoger als lager waren dan de 

beta’s uit de enkelvoudige regressies. 

Zonder dat er een verdenking over dit resultaat was, hebben we met Brattle besproken 

wat de achtergrond hiervan was.

Hierbij kwam naar boven dat als er sprake is van verminderde liquiditeit, de Dimson-

beta hoger zal zijn dan de beta uit de enkelvoudige regressie, en niet lager zoals bij deze 

twee peers.

Om goed te begrijpen waarom de Dimson-beta bij deze peers lager is, heeft de ACM 

nader onderzoek gedaan.

In het memo Regressies beta en marktimperfecties (Dimson) van 7 mei 2020 

(ACM/UIT/532604) lichten we dit uitgebreid toe.

Op basis van dit onderzoek past ACM de methode wat betreft de regressies 

enigszins aan.

De conclusie is: dagdata gebruiken als dat kan (nl. als in de dagdata geen sprake 

is van marktimperfecties), omdat je dan profiteert van de grotere precisie 

doordat er meer observaties gebruikt worden, en weekdata gebruiken als het 

moet (nl. als de dagdata last hebben van marktimperfecties waardoor een 

schatting o.b.v. dagdata niet zuiver is).
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De methode wordt als volgt:

• Wij hanteren drie toetsen voor marktimperfecties op de regressie met het 

marktrendement van de dag zelf, de dag ervoor en de dag erna: (a) een t-toets 

of de lead significant is, (b) een t-toets of de lag significant is, en (c) een F-toets 

of de lead en de lag gezamenlijk significant zijn (was: alleen de derde toets).

• Als één of meer van de toetsen op de regressie met daarin ook het 

marktrendement van de dag ervoor en de dag erna significant zijn, dan 

gebruiken we de beta uit de regressie met weekdata (was: Dimson-beta op 

basis van dagdata).
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Totale factorproductiviteit meet de totale hoeveelheid geproduceerde output relatief 

aan de totale hoeveelheid gebruikte input. Het is dus een ratio waarbij in geval van 

meerdere outputs en/of inputs indexen worden gebruikt. Een toename in die ratio door 

de tijd heen wijst op productiviteitsverbetering. Dit is de toename in hoeveelheid output 

die niet kan worden verklaard door een toename in hoeveelheid input (de zogenoemde 

Solow residual).

Ontwikkeling in TFP wordt gemeten door het verschil tussen de groeivoet van de output 

index en de groeivoet van de input index te nemen. Output wordt gemeten met de 

waarde van de totale productie. Input wordt gemeten met een index bestaande uit 

arbeid, kapitaal en tussenproducten (energie, materialen, diensten). 

Benodigde data om de (verandering) in TFP te meten is afkomstig uit de database EU 

KLEMS. Deze database bevat voor productiviteitsanalyse relevante statistieken op 

sectorniveau. Het gaat om hoeveelheden en prijzen van geproduceerde goederen en 

diensten en van de onderscheiden productiefactoren. Daarbij worden de factorprijzen 

gebruikt om het aandeel van de verschillende productiefactoren in de input index te 

bepalen. 

Berekenen voor acht sectoren van de Nederlandse economie die gezamenlijk 

representatief zijn voor de taken en activiteiten van de landelijke netbeheerders gas en 

elektriciteit. Deze sectoren zijn bouw, transport en opslag, reparatie/installatie van 

machines en apparatuur, telecommunicatie, informatietechnologie, financiële 

dienstverlening, zakelijke dienstverlening, en elektriciteit, gas en water. Iedere sector 
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krijgt daarbij een bepaald gewicht mee in de berekening. Deze gewichten sluiten aan bij 

het belang van betreffende sectoren voor de kostenstructuur van de netbeheerder. 
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Bij productiviteitsanalyse wordt doorgaans gerekend met complete business cycles 

(minimaal één en bij voorkeur twee) om bias in de meting te voorkomen. Dit zou kunnen 

optreden als in de meetperiode een opgaande- of neergaande lijn in de conjunctuur de 

overhand heeft. Voor het bepalen van start en eindpunt van een cyclus bestaan 

verschillende mogelijkheden: piek tot piek, dal tot dal of midden tot midden. Midden 

treedt daarbij op wanneer het groeipercentage overeenkomt met het langjarig 

gemiddelde. Voor het bepalen van de cycli zoals beschreven in bovenstaande tabel is 

uitgegaan van de output indicator (gewogen gemiddelde van de acht sectoren). 

Andere genoemde criteria voor het kiezen van een meetperiode zijn: meest recent 

beschikbare data gebruiken (mogelijk kan recente data ook meer gewicht krijgen), 

oudere data weglaten (voorafgaand aan optreden eventuele structurele wijziging), 

minimaal acht jaar aan robuuste data, en bij voorkeur een lange tijdreeks van zeg twintig 

jaar (als alternatief om cyclische effecten tegen te gaan). De full sample meetperiode 

zou dus ook een optie zijn ondanks het feit dat één van de cycli niet is afgerond. De post 

GFC (global financial crisis) die mogelijk relevant is gelet de benoemde structurele 

wijziging weer niet. Deze omvat weliswaar net acht jaar aan data maar doorloopt niet 

één volledige cyclus. 
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Bestaande onderzoeken waaruit groter wordende afstand tussen koplopers en 

achterblijvers blijkt maken gebruik van databases op bedrijfsniveau. Voorbeelden van 

zulke databases zijn Orbis/Amadeus van Bureau van Dijk, MultiProd van de OECD en 

CompNet van de ECB. Daarvan is alleen Orbis/Amadeus tegen betaling toegankelijk. 

Naar het oordeel van de consultant is het geschikt maken van deze dataset voor onze 

productiviteitsanalyse zeer bewerkelijk en is het ook nog maar de vraag of het bruikbare 

resultaten gaat opleveren. Multiprod en Compnet databases daarentegen zijn bedoeld 

voor productiviteitsanalyses maar niet beschikbaar. Toch heeft de consultant een manier 

gevonden om met de EU KLEMS database die samengesteld is op sectorniveau nader 

inzicht te verkrijgen in de componenten van TFP. 

Hiertoe wordt de dataset uitgebreid met gegevens van de acht sectoren in tien andere 

EU landen. Deze extra datapunten stellen de consultant in staat een verwante TFP 

(Malmquist) te berekenen die wel het onderscheid tussen frontier shift en catch-up 

inzichtelijk kan maken. Belangrijk daarbij is dat het om EU landen gaat die in beginsel 

dus vergelijkbaar zijn met Nederland. Binnen elke sector zijn er op jaarbasis elf 

waarnemingen (landen dus) waarbij ieder land bestaat uit een groep bedrijven. Voor alle 

bedrijven staat het open om gebruik te maken van technologische vooruitgang. Landen 

waarin het merendeel van de bedrijven dat consequent doen liggen waarschijnlijk op de 

frontier. Voor landen waar dat overwegend niet gebeurt zijn bedrijven mogelijk bezig 

met een inhaalslag of raken juist verder achterop. Dit kan tussen sectoren ook weer 

verschillen. Per sector kan op deze manier een TFP berekend worden met onderscheid 

naar frontier shift en catch-up. Vervolgens worden deze sectoren zoals gebruikelijk weer 

gemiddeld met de wegingsfactoren. 
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Voor de periode 2001-2017 komt de Malmquist TFP uit op 0,45%. Meer in het bijzonder 

is het catch-up effect (gemeten met efficiency change) -0,27%, bedraagt de technical

change 0,57% en scale effects tellen voor 0,15% mee (voor TSO’s die uitbreiden vanwege 

groeiende vraag mogen schaaleffecten ook als haalbare verbetering in de zin van frontier 

shift worden beschouwd). Omdat deze analyse is uitgevoerd op het niveau van landen (bij 

voorkeur zou dit met bedrijven zijn) zien we de negatieve catch-up als indicatie voor 

onderschatting van frontier shift en het percentage TFP derhalve als een conservatieve 

schatting.    
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Voor de opex PFP wordt gerekend met de inputs arbeid en tussenproducten (energie, 

materialen, diensten). Voor de capex PFP wordt gerekend met de input kapitaal. Deze 

berekening wordt gemaakt over de gehele kapitaalgoederenvoorraad. Nog even ter 

herinnering: onze dynamische efficiëntie parameter ziet op technologische vooruitgang 

(nu dus gemeten met PFP) en op lagere inkoopprijzen (gemeten met IPI). Bij deze laatste 

gaat het nu om IPI specifiek voor opex en voor capex. Over de meetperiode 2001-2017 

is de opex PFP 0,38% en de opex IPI - 0,11% wat resulteert in een dynamische efficiëntie 

voor opex van 0,49%. Dit is bijna identiek aan die voor totale kosten. De capex PFP 

daarentegen is veel volatieler over de verschillende meetperioden.

Om meer grip op de capex frontier shift te krijgen zoomen we nader in op 

technologische vooruitgang. Hier kan een onderscheid worden gemaakt naar 

disembodied technical change en capital-embodied technical change. Beide zijn relevant 

voor kapitaal (waarbij disembodied ook relevant is voor operationele kosten). Capital-

embodied technical change gaat over de hogere productiviteit van nieuwe machines 

(door nieuw en beter ontwerp), terwijl disembodied technical change een toename in 

productiviteit over alle jaargangen machines betreft (door de inzet in het 

productieproces te optimaliseren). 

Op grond van een econometrische analyse met de dataset inclusief EU landen komt de 

consultant tot een schatting van disembodied technical change van 0,49% over de 

meetperiode 2001-2017. Dit is wederom bijna identiek aan de uitkomst bij de TFP index 

methode. Voor capital-embodied technical change geeft de schatting ongeveer 0%. Deze 

econometrische analyse laat zien dat technologische vooruitgang gekarakteriseerd kan 
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worden als disembodied technical change en het percentage TFP daarmee van 

toepassing is op operationele kosten en kapitaalkosten. 
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Voor de meetperiode 2001-2017 verschilt de berekende dynamische efficiëntie licht  

tussen GTS en TenneT (ongeveer 0,1%).

Hetzelfde beeld is zichtbaar bij de meetperioden gebaseerd op andere cycle definities 

(bij twee volledige cycli) en ook voor de gehele tijdreeks aan data.
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