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Οϖερτιmε Λαβορ, Εmπλοψmεντ Φριχτιονσ ανδ τηε Νεω
Κεψνεσιαν Πηιλλιπσ Χυρϖε
ϑοο Μαδειρα
Απριλ 2013

Αβστραχτ

Τηισ παπερ πρεσεντσ α Νεω Κεψνεσιαν (ΝΚ) mοδελ τηατ ισ εξτενδεδ το δι¤ερ−
εντιατε βετωεεν στραιγητ τιmε ανδ οϖερτιmε ωορκ. Τηε mοδελ προποσεσ τηατ τηε
Νεω Κεψνεσιαν Πηιλλιπσ χυρϖε (ΝΚΠΧ) σηουλδ βε εστιmατεδ ωιτη mαργιναλ χοστ
mεασυρεδ ιν τερmσ οφ οϖερτιmε λαβορ; τηε ρεσυλτινγ χοε′χιεντ εστιmατεσ αρε ιν αχχορ−
δανχε ωιτη τηεορψ ανδ στατιστιχαλλψ σιγνι…χαντ φορ τηε ηψβριδ ΝΚΠΧ (ωηιχη αλλοωσ
φορ βαχκωαρδ−λοοκινγ πριχε σεττερσ) βυτ νοτ φορ τηε πυρελψ φορωαρδ−λοοκινγ ΝΚΠΧ.
Ιν τηε ηψβριδ mοδελ, βαχκωαρδ−λοοκινγ βεηαϖιορ ισ φουνδ το βε πρεδοmιναντ. Τηε
παπερ αλσο σηοωσ τηατ τηε ινχορπορατιον οφ εmπλοψmεντ φριχτιονσ (πρεδετερmινεδ εm−
πλοψmεντ ανδ χονϖεξ αδϕυστmεντ χοστσ) ιν ΝΚ mοδελσ ηελπσ ρεχονχιλε τηε φρεθυεντ
πριχε χηανγεσ φουνδ ιν τηε mιχροδατα ωιτη τηε δεγρεε οφ σλυγγισηνεσσ ιν ιν‡ατιον
αδϕυστmεντ το ουτπυτ χηανγεσ ατ τηε mαχρο λεϖελ.
Υνιϖερσιτψ οφ Εξετερ, Dεπαρτmεντ οφ Εχονοmιχσ. Ι αm τηανκφυλ το ϑαmεσ Dαϖιδσον, Σι−
mον Γιλχηριστ, Φρανοισ Γουριο, Ηιρο Ιχηισε, Ροβερτ Κινγ, Τατιανα Κιρσανοϖα, Χαρλοσ Μαδειρα,
Γαρετη Μψλεσ, Παυλο Παρεντε, Μαρκ Wατσον ανδ τηρεε ρεφερεεσ φορ υσεφυλ συγεστιονσ. Ι ωουλδ
αλσο λικε το τηανκ Γεοργε Ηαλλ ανδ Λυτζ Wεινκε. Φινανχιαλ συππορτ φροm Φυνδαο Χαλουστε
Γυλβενκιαν ανδ Φυνδαο παρα α Χινχια ε Τεχνολογια ισ γρατεφυλλψ αχκνοωλεδγεδ. Χοmmεντσ
αρε ωελχοmε ατ ϕ.mαδειρα≅εξ.αχ.υκ. Αλλ ερρορσ αρε mψ οων.
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ϑΕΛ Χλασσι…χατιον: Ε30, Ε31, Ε32.
Κεψωορδσ: Πηιλλιπσ Χυρϖε; εmπλοψmεντ φριχτιονσ; ιν‡ατιον; mαργιναλ χοστσ.
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Ιντροδυχτιον

Νεω Κεψνεσιαν (ΝΚ) mοδελσ ηαϖε, βψ χοmβινινγ πριχε στιχκινεσσ ωιτη mονοπολψ ποωερ ατ τηε
…ρm λεϖελ, χοντριβυτεδ γρεατλψ το α βεττερ υνδερστανδινγ οφ ιν‡ατιον δψναmιχσ. Dεσπιτε τηειρ
ποπυλαριτψ τηεσε mοδελσ ηαϖε αλσο βεεν συβϕεχτ το χριτιχισm. Νοτιχεαβλψ, Ρυδδ ανδ Wηελαν
(2007) θυεστιον τηε αβιλιτψ οφ τηεσε mοδελσ το …τ τηε δατα (ιν παρτιχυλαρ στατιστιχαλλψ ινσιγνι…χαντ
εστιmατεσ οφ τηε οϖεραλλ σλοπε χοε′χιεντ ον mαργιναλ χοστ) ανδ τηε υσε οφ τηε λαβορ σηαρε ασ τηε
αππροπριατε mεασυρε οφ ρεαλ mαργιναλ χοστ (ονε ωουλδ εξπεχτ mαργιναλ χοστ το βε προχψχλιχαλ,
σινχε ωορκερσ ρεθυιρε α ηιγηερ ρεαλ ωαγε ιν ορδερ το βε ινδυχεδ το συππλψ εξτρα ηουρσ, ωηιχη
δοεσ νοτ σεεm το βε τηε χασε φορ τηε λαβορ σηαρε).1
Το αδδρεσσ τηεσε ισσυεσ, τηισ παπερ εξτενδσ τηε ΝΚ mοδελ το δι¤ερεντιατε βετωεεν στραιγητ
τιmε ανδ οϖερτιmε ωορκ.2 Σεϖεραλ φαχτσ mοτιϖατε τηε ιντροδυχτιον οφ οϖερτιmε λαβορ ασ ιmπορταντ
φορ τηε στυδψ οφ βυσινεσσ χψχλεσ, ιν‡ατιον ανδ mαργιναλ χοστσ. Ηανσεν ανδ Σαργεντ (1988),
υσινγ α ϖεχτορ αυτορεγρεσσιον (ςΑΡ) αππροαχη, …νδ τηατ οϖερτιmε ωορκ αππεαρσ το αδϕυστ mορε
ραπιδλψ το ουτπυτ ιννοϖατιονσ τηαν φυλλ τιmε εmπλοψmεντ.3 Αλσο, τηε νυmβερ οφ περσονσ ωορκινγ
οϖερτιmε (δε…νεδ ασ ωορκινγ 41 ηουρσ ανδ οϖερ) ρεπρεσεντσ αβουτ 29% οφ τηε ΥΣ ωορκφορχε.
Σινχε οϖερτιmε ισ παιδ ατ α σιγνι…χαντ πρεmιυm (ωηιχη mυστ βε ατ λεαστ 50% οφ τηε στραιγητ
τιmε ηουρλψ ωαγε ασ mανδατεδ ιν τηε Φαιρ Λαβορ Στανδαρδσ Αχτ οφ 1938) συχη α λαργε σηαρε
συγγεστσ τηατ ιτ πλαψσ αν ιmπορταντ ρολε ιν ηοω …ρmσ ρεαχτ το υνεξπεχτεδ σηοχκσ.4 Τηεσε φαχτσ
ινδιχατε τηατ mανψ …ρmσ αρε λικελψ το βε χονστραινεδ ιν τηε σηορτ ρυν ιν αδϕυστινγ τηειρ τοταλ
εmπλοψmεντ ανδ ρεσορτ το οϖερτιmε ωορκ ιν ορδερ το ρεσπονδ το υνεξπεχτεδ ‡υχτυατιονσ.5
Ασ τηε mοδελ ανδ εϖιδενχε ινδιχατε τηατ mαργιναλ χοστ σηουλδ βε mεασυρεδ ιν τερmσ οφ
οϖερτιmε χοστσ, Ι χονστρυχτ α mαργιναλ χοστ mεασυρε υσινγ δατα ον οϖερτιmε λαβορ. Υνλικε τηε
λαβορ σηαρε, mαργιναλ χοστ mεασυρεδ ιν οϖερτιmε ισ σηοων το βε προχψχλιχαλ. Ι τηεν υσε τηισ
οϖερτιmε−βασεδ mαργιναλ χοστ mεασυρε το εστιmατε τηε Νεω Κεψνεσιαν Πηιλλιπσ Χυρϖε (ΝΚΠΧ)
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ϖια γενεραλιζεδ mετηοδ οφ mοmεντσ (ΓΜΜ). Τηε ρεσυλτινγ χοε′χιεντ εστιmατεσ φορ τηε σλοπε
χοε′χιεντ ον ρεαλ mαργιναλ χοστ οφ τηε πυρελψ φορωαρδ−λοοκινγ ΝΚΠΧ αρε νεγατιϖε ανδ τηυσ ατ
οδδσ ωιτη ΝΚ τηεορψ. Τηε χοε′χιεντ εστιmατεσ, ηοωεϖερ, βεχοmε βοτη ποσιτιϖε ανδ στατιστιχαλλψ
σιγνι…χαντ ονχε τηε ΝΚΠΧ ισ αυγmεντεδ (ιν ορδερ το χαπτυρε τηε αππαρεντ ινερτια ιν ιν‡ατιον
οβσερϖεδ ιν τηε δατα) το ινχλυδε σοmε δεπενδενχε ον λαγγεδ ιν‡ατιον (ωηιχη ισ φουνδ το βε
θυαντιτατιϖελψ δοmιναντ, τηερεφορε ιmπλψινγ τηατ τηε πυρελψ φορωαρδ−λοοκινγ mοδελ χαννοτ βε
σεεν ασ α γοοδ αππροξιmατιον το ιν‡ατιον δψναmιχσ).
Ανοτηερ ιmπορταντ χριτιχισm ισ τηατ στανδαρδ χοε′χιεντ εστιmατεσ οφ Νεω Κεψνεσιαν mοδελσ
ιmπλψ τηατ …ρmσ ρεοπτιmιζε πριχεσ ρουγηλψ ονχε εϖερψ σιξ θυαρτερσ (Γαλ ανδ Γερτλερ, 1999).
Τηισ ισ ινχονσιστεντ ωιτη αν αϖεραγε οφ λεσσ τηαν τωο θυαρτερσ φουνδ ιν τηε mιχροεχονοmιχ δατα
(Κλενοω & Κρψϖτσοϖ, 2005). Ι σηοω ηοω τηε ινχορπορατιον οφ εmπλοψmεντ φριχτιονσ (πρεδετερ−
mινεδ εmπλοψmεντ ανδ χονϖεξ αδϕυστmεντ χοστσ) ηελπσ ρεχονχιλε ρεδυχεδ φορm εστιmατεσ οφ ΝΚ
mοδελσ ωιτη τηε φρεθυεντ πριχε χηανγεσ φουνδ ιν τηε mιχροδατα.
Ιν παρτιχυλαρ, Ι ασσυmε τηατ …ρmσ mυστ χοmmιτ το τηε νυmβερ οφ ωορκερσ τηεψ ωιλλ εm−
πλοψ βεφορε οβσερϖινγ σηοχκσ το τηε εχονοmψ (ανδ φαχε χονϖεξ αδϕυστmεντ χοστσ ιν χηανγινγ
εmπλοψmεντ νυmβερσ) βυτ αρε φρεε το αδϕυστ τηε νυmβερ οφ εmπλοψεεσ ωορκινγ οϖερτιmε. Τηε
ιντροδυχτιον οφ εmπλοψmεντ φριχτιονσ αλλοωσ α ρειντερπρετατιον οφ εχονοmετριχ εστιmατιονσ οφ
τηε ΝΚΠΧ. Ιφ εmπλοψmεντ φριχτιονσ αρε τακεν ιντο αχχουντ τηεν τηε σλυγγισηνεσσ ιν ιν‡ατιον
αδϕυστmεντ το ουτπυτ χηανγεσ βεχοmεσ χοmπατιβλε ωιτη φρεθυεντ πριχε αδϕυστmεντσ βψ …ρmσ.
Τηισ ηαππενσ βεχαυσε τηε πρεσενχε οφ εmπλοψmεντ φριχτιονσ ρεπρεσεντ α ρεαλ ριγιδιτψ ιν τηε σενσε
οφ Βαλλ ανδ Ροmερ (1990) ωηιχη στρενγτηεν τηε δεγρεε οφ στρατεγιχ χοmπλεmενταριτψ αmονγ τηε
πριχινγ δεχισιονσ οφ δι¤ερεντ …ρmσ. Τηε σαmε ε¤εχτ χαν βε σεεν ιν …ρm−σπεχι…χ χαπιταλ mοδελσ
βυτ το α mυχη σmαλλερ εξτεντ (τηισ ηαππενσ βεχαυσε λαβορ ρεπρεσεντσ α mυχη λαργερ σηαρε οφ
…ρmσ’ χοστσ τηαν χαπιταλ).
Τηε mοδελ πρεσεντεδ ηερε βυιλδσ ον Ηαλλ’σ (1996) παπερ. Ηαλλ αλσο ασσυmεσ τηε νυmβερ
οφ ωορκερσ το βε πρεδετερmινεδ (βυτ νοτ τηατ …ρmσ φαχε χονϖεξ αδϕυστmεντ χοστσ ιν χηανγινγ
ωορκφορχε νυmβερσ) ανδ τηατ …ρmσ ρεσορτ το οϖερτιmε ωορκ ιν ορδερ το αδϕυστ το υνεξπεχτεδ
‡υχτυατιονσ. Ι δι¤ερ φροm Ηαλλ βψ ασσυmινγ τηατ …ρmσ ηαϖε mονοπολψ ποωερ ανδ αρε συβϕεχτ
3

το Χαλϖο πριχε στιχκινεσσ ασ ιν χονϖεντιοναλ Νεω Κεψνεσιαν mοδελσ, τηυσ αλλοωινγ φορ α ρολε φορ
mονεταρψ πολιχψ τηατ δοεσ νοτ εξιστ ιν Ηαλλ’σ mοδελ. Βιλσ (1987) αλσο χονσιδερσ mαργιναλ χοστ
το βε α φυνχτιον οφ οϖερτιmε ωορκ, εστιmατινγ α mαργιναλ ωαγε σχηεδυλε φροm αϖεραγε ηουρσ περ
ωορκερ (ωηιχη ινχλυδεσ παρτ−τιmε ωορκερσ) ιν mανυφαχτυρινγ. Ι χοmπυτε mαργιναλ χοστσ φροm
αχτυαλ δατα ον οϖερτιmε ωορκ ιν νοναγριχυλτυραλ ινδυστριεσ.
Οτηερ ιmπορταντ εmπιριχαλ ρεφερενχεσ αρε Μαζυmδερ (2010) ανδ Ραϖεννα ανδ Wαλση (2008)
ωηο εστιmατεδ τηε ΝΚΠΧ ωιτη mοδελσ τηατ αλσο αλλοω φορ αδϕυστmεντ αλονγ βοτη τηε ιντενσιϖε
ανδ εξτενσιϖε mαργιν ιν ηουρσ ανδ Βατινι, ϑαχκσον ανδ Νιχκελλ (2005) ωηο πρεσεντεδ εϖιδενχε οφ
τηε ιmπορτανχε οφ εmπλοψmεντ αδϕυστmεντ χοστσ ιν ΝΚΠΧ εστιmατιον. Τηε ωορκ ιν τηισ παπερ
ισ αλσο ρελατεδ το τηε λιτερατυρε ον …ρm−σπεχι…χ χαπιταλ. Αλτιγ, Χηριστιανο, Ειχηενβαυm ανδ
Λινδε (2011), Σϖεεν ανδ Wεινκε (2004) ανδ Wοοδφορδ (2005) αλσο δεπαρτ φροm τηε ασσυmπτιον
οφ ρενταλ σποτ φαχτορ mαρκετσ ανδ στυδιεδ τηε ιmπλιχατιονσ φορ στιχκψ πριχε mοδελσ οφ στανδαρδ
ρεστριχτιονσ το χαπιταλ φορmατιον.
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Τηε mοδελσ

Ιν τηισ σεχτιον Ι δεσχριβε τωο βυσινεσσ χψχλε mοδελσ ωιτη στιχκψ πριχεσ. Τηε βασελινε mοδελ
χονσιστσ οφ αν οτηερωισε στανδαρδ Νεω Κεψνεσιαν mοδελ ωηιχη ισ εξτενδεδ το δι¤ερεντιατε
βετωεεν στραιγητ τιmε ανδ οϖερτιmε εmπλοψmεντ. Τηε mοδελ τηερεφορε αλλοωσ φορ αδϕυστmεντ
αλονγ βοτη τηε ιντενσιϖε ανδ εξτενσιϖε mαργιν ιν ηουρσ. Τηισ χηανγε συγγεστσ τηατ mαργιναλ
χοστ mαψ βε βεττερ mεασυρεδ βψ χοστσ ωιτη οϖερτιmε λαβορ ανδ νοτ βψ τηε λαβορ σηαρε οφ ινχοmε.
Ιν τηε νεξτ συβσεχτιον Ι αδδ εmπλοψmεντ φριχτιονσ (…ρmσ mυστ χοmmιτ το τηε νυmβερ οφ ωορκερσ
τηεψ ωιλλ εmπλοψ βεφορε οβσερϖινγ σηοχκσ το τηε εχονοmψ ανδ φαχε χονϖεξ αδϕυστmεντ χοστσ ιν
χηανγινγ τηειρ φυλλ τιmε ωορκερσ) το τηε βασελινε φραmεωορκ. Ιν τηε λαστ συβσεχτιον Ι χοmπαρε
τηε τωο mοδελσ ιmπλιχατιονσ ωιτη ρεσπεχτ το ιν‡ατιον δψναmιχσ ανδ πριχε φρεθυενχψ αδϕυστmεντ.
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2.1
2.1.1

Α Νεω Κεψνεσιαν mοδελ ωιτη οϖερτιmε λαβορ
Ηουσεηολδσ

Χονσιδερ αν εχονοmψ ωιτη α χοντινυυm οφ ιδεντιχαλ ιν…νιτελψ−λιϖεδ αγεντσ ον τηε ιντερϖαλ [0,1]
ωηο ηαϖε πρεφερενχεσ οϖερ χονσυmπτιον οφ α σινγλε νονδυραβλε γοοδ Χτ ανδ λεισυρε Λτ .
Τηε υτιλιτψ οφ εαχη αγεντ ισ
1
Ξ
σ=0

ωηερε 0 <

σ

(

1
1

Χτ+σ 1

+ϖ

1
1

Λ1τ+σ )

(1)

< 1 ισ τηε συβϕεχτιϖε δισχουντ φαχτορ, ϖ ισ τηε υτιλιτψ φροm λεισυρε ανδ ισ στριχτλψ

γρεατερ τηαν ζερο,

ισ τηε ιντερτεmποραλ ελαστιχιτψ οφ συβστιτυτιον ανδ

ισ τηε λαβορ συππλψ

ελαστιχιτψ.
Εαχη ηουσεηολδ ισ ενδοωεδ ωιτη Τ υνιτσ οφ τιmε εαχη περιοδ. Λ χαν τακε ονε οφ τηρεε ϖαλυεσ:
−Τ ιφ τηε αγεντ ισ υνεmπλοψεδ;
−Τ

η1 ιφ τηε αγεντ ισ εmπλοψεδ βυτ ωορκσ τηε στραιγητ σηιφτ ονλψ;

−Τ

η1

η2 ιφ τηε αγεντ ωορκσ βοτη τηε στραιγητ ανδ οϖερτιmε σηιφτ.

Ι φολλοω Ηανσεν (1985) ανδ Ρογερσον (1988) ανδ εmπλοψ λοττεριεσ το χονϖεξιφψ τηε χοmmοδιτψ
σπαχε. Τηε ενδ ρεσυλτ ισ τηε υτιλιτψ σπεχι…χατιον βελοω (σεε τηε ωεβ αππενδιξ φορ δεταιλσ), ωηιχη
ισ σιmιλαρ το τηε ονε υσεδ βψ Ηανσεν ανδ Σαργεντ (1988) ανδ Ηαλλ (1996)
1
Ξ
σ=0

ωηερε α0

σ

[

1
1

ϖ 1 1 (Τ )1

Χτ+σ 1
; α1

α1 (Ν1;τ+σ
ϖ 1 1 (Τ

Ν2;τ+σ )
η1 )1

α2 Ν2;τ+σ

; α2

ϖ 1 1 (Τ

α0 (1
η1

Ν1;τ+σ )];
η2 )1

(2)
; Ν1;τ ισ τηε

σηαρε οφ αγεντσ ωηο ωορκ τηε στραιγητ τιmε σηιφτ (φυλλ τιmε εmπλοψmεντ) ανδ Ν2;τ ισ τηε σηαρε
οφ ωορκερσ ωηο ωορκ βοτη σηιφτσ (οϖερτιmε εmπλοψmεντ). Τηισ ρεπρεσεντατιϖε αγεντ χηοοσεσ
α σετ οφ στοχηαστιχ προχεσσεσ φΧτ+σ ; Ν1;τ+σ ; Ν2;τ+σ γ1
σ=0 το mαξιmιζε (2) συβϕεχτ το τηε φολλοωινγ
σεθυενχε οφ βυδγετ χονστραιντσ

Χτ = (Dτ + W1;τ η1 Ν1;τ + W2;τ η2 Ν2;τ + Ττ + Τ Ρτ

5

Ετ φΘτ;τ+1 Dτ+1 γ)=Πτ ;

(3)

ωηερε Πτ ισ τηε πριχε οφ τηε …ναλ γοοδ, W1;τ ισ τηε νοmιναλ ηουρλψ ωαγε οφ τηε στραιγητ σηιφτ, W2;τ
ισ τηε νοmιναλ ηουρλψ ωαγε οφ τηε οϖερτιmε σηιφτ, Dτ ισ τηε νοmιναλ παψο¤ οφ τηε πορτφολιο ηελδ
ατ τηε ενδ οφ περιοδ τ, Θτ;τ+1 ισ τηε στοχηαστιχ δισχουντ φαχτορ, Τ Ρτ αρε γοϖερνmεντ τρανσφερσ
ανδ Ττ δενοτεσ …ρmσ προ…τσ. Τηε πριχε οφ α ονε περιοδ βονδ ισ γιϖεν βψ Ρτ 1 = Ετ Θτ;τ+1 ωηερε
Ρτ δενοτεσ τηε γροσσ νοmιναλ ιντερεστ ρατε.
Τηε ρεσυλτινγ …ρστ−ορδερ χονδιτιονσ (ΦΟΧ) αρε

Ρτ 1 = Ετ (Χτ+1 =Χτ )

(Πτ =Πτ+1 ) ;

(4)

W1;τ
η1 Χτ
Πτ

= (α1

α0 );

(5)

W2;τ
η2 Χτ
Πτ

= (α2

α1 ):

(6)

Τηεσε χονδιτιονσ ρεπρεσεντ τηε οπτιmαλ χονσυmπτιον/σαϖινγσ ανδ λαβορ συππλψ δεχισιονσ οφ τηε
εχονοmψ’σ ρεπρεσεντατιϖε αγεντ (ιτ ισ ιmπορταντ το νοτε τηατ ωαγεσ αρε ασσυmεδ το βε ‡εξιβλε
ιν τηισ mοδελ).
2.1.2

Φιρmσ

Φιναλ γοοδ …ρmσ Τηε …ναλ χονσυmπτιον γοοδ, Ψτ , ισ προδυχεδ βψ α περφεχτλψ χοmπετιτιϖε
ρεπρεσεντατιϖε …ρm. Τηε …ρm προδυχεσ τηε …ναλ γοοδ βψ χοmβινινγ α χοντινυυm οφ ιντερmεδιατε
γοοδσ (Ψ (ι); ι 2 [0; 1]) υσινγ α Dιξιτ−Στιγλιτζ τεχηνολογψ

Ψτ = [

Ζ1

(

Ψτ

1)=

(ι)δι] =(

1)

:

(7)

0

Προ…τ mαξιmιζατιον ιmπλιεσ τηε φολλοωινγ δεmανδ φορ τηε ιτη γοοδ:

Ψτ (ι) = (Πτ =Πτ (ι)) Ψτ ;
ωηερε Πτ ισ αν ινδεξ χοστ οφ βυψινγ α υνιτ οφ Ψ
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(8)

Πτ = [

Ζ1

1

Πτ

(ι)δι]1=(1

)

:

(9)

0

Ιντερmεδιατε γοοδ …ρmσ Εαχη ιντερmεδιατε γοοδ ισ προδυχεδ βψ α mονοπολιστ …ρm αχχορδ−
ινγ το τηε φολλοωινγ προδυχτιον φυνχτιον

1
1
Ψτ (ι) = Ατ (η1 Ν1;τ
(ι) + η2 Ν2;τ
(ι));

(10)

ωηερε Ατ ρεπρεσεντσ τηε λεϖελ οφ τεχηνολογψ, ασσυmεδ το βε χοmmον το αλλ …ρmσ ανδ το εϖολϖε εξ−
ογενουσλψ οϖερ τιmε (αχχορδινγ το αν αυτορεγρεσσιϖε προχεσσ λν(Ατ )=(1

Α
Α )λν(Α)+ Α λν(Ατ 1 )+∀τ

ωηερε ∀Α
τ ισ α ζερο mεαν ωηιτε νοισε προχεσσ). Τηε αβοϖε προδυχτιον φυνχτιον ισ σιmιλαρ το τηε
ονε υσεδ βψ Ηανσεν ανδ Σαργεντ (1988) ανδ Ηαλλ (1996).6
Τηε ιτη ιντερmεδιατε γοοδ …ρm χηοοσεσ Πτ (ι); Ψτ+ϕ (ι); Ν1;τ+ϕ (ι); Ν2;τ+ϕ (ι) το mαξιmιζε προ…τ
συβϕεχτ το (8) ανδ (10) ασ ωελλ ασ ιτσ πριχε−σεττινγ χονστραιντσ ανδ τακεσ Πτ+ϕ , Ψτ+ϕ ; W1;τ+ϕ ; W2;τ+ϕ
ασ γιϖεν. Φορmαλλψ, ιτ mαξιmιζεσ
1
Ξ

ϕ

Ετ φΘτ;τ+ϕ [Πτ (ι)Ψτ+ϕ (ι)

W1;τ+ϕ η1 Ν1;τ+ϕ (ι)

W2;τ+ϕ η2 Ν2;τ+ϕ (ι)]γ ;

(11)

ϕ=0

ωηερε

ισ τηε προβαβιλιτψ τηε …ρm ωιλλ νοτ βε αβλε το οπτιmαλλψ ρεσετ ιτσ πριχε ιν α γιϖεν περιοδ.

Τηε ρεσυλτινγ …ρστ−ορδερ χονδιτιονσ αρε:

Ετ

1
Ξ
ϕ=0

(

)ϕ

τ;ϕ

Πτ
Ψτ+ϕ (ι)[Πτ (ι)
Πτ+ϕ

Πτ+ϕ Μ Χτ+ϕ (ι)] = 0;

(12)

(1

W1;τ =Πτ
= Μ Χτ (ι);
)Ατ Ν1;τ (ι)

(13)

(1

W2;τ =Πτ
= Μ Χτ (ι);
)Ατ Ν2;τ (ι)

(14)

ωηερε Πτ Μ Χτ (ι) δενοτεσ τηε Λαγρανγε mυλτιπλιερ ωιτη ρεσπεχτ το τηε προδυχτιον φυνχτιον χον−
στραιντ ανδ χαν βε ιντερπρετεδ ασ τηε …ρm’σ mαργιναλ χοστ,
= =(

τ;ϕ

=(

τ+ϕ = τ )

1) ισ τηε στεαδψ στατε mαρκυπ οφ πριχε οϖερ mαργιναλ χοστ.
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= (Χτ+ϕ =Χτ )

ανδ

Τηε …ρστ ορδερ χονδιτιον φορ τηε …ρm’σ πριχε σεττινγ βεηαϖιορ (εθυατιον 12) ισ σιmιλαρ το
τηε στανδαρδ Νεω Κεψνεσιαν mοδελ (πριχε ισ α φυνχτιον οφ αλλ φυτυρε εξπεχτεδ mαργιναλ χοστσ).
Εθυατιον (13) ανδ (14) ιmπλψ τηατ ινπυτσ αδϕυστ το εθυαλιζε τηε mαργιναλ χοστ αχροσσ δι¤ερεντ
φαχτορσ, ωηερε τηε mαργιναλ χοστ οφ α φαχτορ ισ τηε ρατιο οφ τηε φαχτορ πριχε το τηε mαργιναλ
προδυχτ. Εθυατιον (14) ισ παρτιχυλαρλψ ιmπορταντ σινχε ιτ συγγεστσ τηατ οϖερτιmε λαβορ χοστσ
(ανδ νοτ τηε …ρm’σ τοταλ λαβορ ινπυτ χοστσ) σηουλδ βε υσεδ το προξψ mαργιναλ χοστ. Ιν χονστραστ,
τηε εmπιριχαλ λιτερατυρε σταρτινγ ωιτη Γαλ ανδ Γερτλερ (1999) ηασ φοχυσεδ ον τηε λαβορ σηαρε ορ
ουτπυτ γαπ το προξψ mαργιναλ χοστ (αν εξχεπτιον ισ Μαζυmδερ, 2010).
2.1.3

Μαρκετ χλεαρινγ ανδ mονεταρψ πολιχψ ρυλε

Μαρκετ χλεαρινγ ιν τηε γοοδσ mαρκετ ρεθυιρεσ
Ψτ = Χτ

(15)

τηισ εθυατιον ρεπρεσεντσ τηε εχονοmψ’σ αγγρεγατε ρεσουρχε χονστραιντ. Φιναλλψ, ωηεν πριχεσ αρε
στιχκψ τηε εθυιλιβριυm πατη οφ ρεαλ ϖαριαβλεσ χαννοτ βε δετερmινεδ ινδεπενδεντλψ οφ mονεταρψ
πολιχψ. Ιν οτηερ ωορδσ: mονεταρψ πολιχψ ισ νον−νευτραλ. Τηε mοδελ ισ χλοσεδ βψ ασσυmινγ τηε
χεντραλ βανκ φολλοωσ α σιmπλε ιντερεστ ρυλε οφ τηε φορm:

ρτ =
ωηερε

τ

= πτ

πτ

1

τ

+

ψ ψτ

+ στ

(16)

ισ ιν‡ατιον ανδ λοωερ χασε λεττερσ αρε υσεδ το δενοτε ϖαριαβλεσ ιν λογ

δεϖιατιον φροm τηε στεαδψ στατε. στ ισ α mονεταρψ πολιχψ σηοχκ ωηιχη φολλοωσ αν ΑΡ(1) προχεσσ:
στ =

2.2

σ στ 1

+ ∀στ ωηερε ∀στ ισ α ζερο mεαν ωηιτε νοισε προχεσσ.

Α Νεω Κεψνεσιαν mοδελ ωιτη οϖερτιmε λαβορ ανδ εmπλοψmεντ
φριχτιονσ

Ιν τηισ σεχτιον Ι ιντροδυχε εmπλοψmεντ φριχτιονσ το τηε Νεω Κεψνεσιαν mοδελ ουτλινεδ πρεϖι−
ουσλψ.7 Τηε βασιχ στρυχτυρε ισ ιδεντιχαλ το τηε mοδελ πρεσεντεδ ιν σεχτιον 2.1, τηε ονλψ δι¤ερενχεσ
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αρε τηατ …ρmσ mυστ νοω χηοοσε Ν1;τ (ι) βεφορε τηε σηοχκσ το τηε εχονοmψ αρε κνοων ανδ φαχε
χονϖεξ αδϕυστmεντ χοστσ ωηεν χηανγινγ τηε νυmβερ οφ φυλλ τιmε εmπλοψεεσ. Τηε αδϕυστmεντ
χοτσ φυνχτιον ισ

Ητ (ι) = Η(

Ν1;τ+1 (ι)
)Ν1;τ (ι);
Ν1;τ (ι)

(17)

ωηερε Ητ (ι) ρεπρεσεντ πυρχηασεσ βψ τηε …ρm οφ τηε …ναλ γοοδ. Τηε φυνχτιον Η( ) ισ αν ινχρεασινγ
ανδ χονϖεξ φυνχτιον, οφ τηε υσυαλ κινδ ασσυmεδ ιν νεοχλασσιχαλ ινϖεστmεντ τηεορψ ωηιχη σατισ…εσ,
νεαρ α ζερο γροωτη ρατε οφ εmπλοψmεντ, Η(1)ι =

Ν 1,

ισ αν εξογενουσ σεπαρατιον ρατε ανδ τηε παραmετερ

Η 0 (1) = 1 ανδ Η 00 (1) =

Ν1

Ν 1,

ωηερε

Ν1

mεασυρεσ τηε εmπλοψmεντ αδϕυστmεντ

χοστσ ιν α λογ−λινεαρ αππροξιmατιον το τηε εθυιλιβριυm δψναmιχσ. Τηισ ιmπλιεσ τηατ ιν τηε στεαδψ
στατε το ωηιχη τηε εχονοmψ χονϖεργεσ ιν τηε αβσενχε οφ σηοχκσ, τηε ρατε οφ ηιρινγ ρεθυιρεδ το
mαινταιν τηε εχονοmψ’σ εmπλοψmεντ ισ
Ν1

Ν1

τιmεσ τηε στεαδψ στατε εmπλοψmεντ Ν1 . Τηισ αλλοωσ

το βε ιντερπρετεδ ασ τηε εξογενουσ θυιτ ρατε ιν εmπλοψmεντ. Ιτ αλσο ιmπλιεσ τηατ νεαρ τηε

στεαδψ στατε, α mαργιναλ υνιτ ιν ηιρινγ εξπενσεσ ινχρεασεσ εmπλοψmεντ βψ αν εθυαλ αmουντ
(ασ τηερε αρε λοχαλλψ νο αδϕυστmεντ χοστσ). Τηεσε ασσυmπτιονσ αρε σιmιλαρ το τηοσε mαδε βψ
Wοοδφορδ (2005) ανδ Σϖεεν ανδ Wεινκε (2004) ιν α χοντεξτ οφ χαπιταλ αδϕυστmεντ χοστσ.
Ιν τηισ mοδελ τηε ιτη ιντερmεδιατε γοοδ …ρm mυστ χηοοσε Πτ (ι); Ψτ+ϕ (ι); Ν1;τ+ϕ+1 (ι); Ν2;τ+ϕ (ι)
το mαξιmιζε προ…τ, ωηιχη ισ νοω γιϖεν βψ

1
Ξ

ϕ

Ετ φΘτ;τ+ϕ [Πτ (ι)Ψτ+ϕ (ι)

W1;τ+ϕ η1 Ν1;τ+ϕ (ι)

W2;τ+ϕ η2 Ν2;τ+ϕ (ι)

Πτ+ϕ Ητ+ϕ (ι)]γ

(18)

ϕ=0

συβϕεχτ το (8), (10) ανδ (17) ασ ωελλ ασ ιτσ πριχε−σεττινγ χονστραιντσ ανδ τακεσ Πτ+ϕ , Ψτ+ϕ ; W1;τ+ϕ ;
W2;τ+ϕ ασ γιϖεν. Τηε …ρστ−ορδερ χονδιτιον φορ τηε …ρm’σ πριχε−σεττινγ βεηαϖιορ (12) ανδ φορ
Ν2;τ+ϕ (14) ρεmαιν ιδεντιχαλ. Ονλψ τηε …ρm’σ οπτιmαλ εmπλοψmεντ δεχισιον, πρεϖιουσλψ γιϖεν βψ
(13), ισ χηανγεδ. Ιτ ισ νοω γιϖεν βψ

Η 0(

Ν1;τ+1 (ι)
) = Ετ
Ν1;τ (ι)

τ;1 [ τ+1 (ι)

+

Ν1;τ+2 (ι) 0 Ν1;τ+2 (ι)
Η(
)
Ν1;τ+1 (ι)
Ν1;τ+1 (ι)

ωιτη
9

Η(

Ν1;τ+2 (ι)
)];
Ν1;τ+1 (ι)

(19)

τ+1 (ι)

=

W2;τ+1 Μ Π Ν1;τ+1 (ι)
W1;τ+1
η1 +
η2
;
Πτ+1
Πτ+1
Μ Π Ν2;τ+1 (ι)

Μ Π Ν1;τ+1 (ι)
η1
1
1
= Ν2;τ+1 (ι) Ν1;τ+1 (ι) = [ Ψτ+1 (ι)Ατ+1
Μ Π Ν2;τ+1 (ι)
η2
η2

η1 1
Ν
(ι)]
η2 1;τ+1

(20)
=(1

) η1

η2

Ν1;τ+1 (ι); (21)

ωηερε τηε σεχονδ εθυαλιτψ ισ οβταινεδ βψ υσινγ (10) το συβστιτυτε ουτ Ν2 .
(19) τακεσ α σιmιλαρ φορm το τηε ΦΟΧ φορ τηε …ρm’σ ινϖεστmεντ δεχισιον φουνδ ιν Σϖεεν ανδ
Wεινκε (2004) ορ Wοοδφορδ (2005). Ιτ σηουλδ βε νοτεδ τηατ α …ρm’σ mαργιναλ ρετυρν το Ν1 ισ
mεασυρεδ βψ τηε mαργιναλ σαϖινγσ ιν ιτσ οϖερτιmε χοστσ ασ οπποσεδ το ιτσ mαργιναλ προδυχτιϖιτψ.
Τηισ αρισεσ φροm …ρmσ βεινγ δεmανδ χονστραινεδ, ωηιχη ιmπλιεσ τηατ α …ρm’σ βενε…τ φροm
ηαϖινγ αν αδδιτιοναλ ωορκερ δεριϖεσ φροm τηε φαχτ τηατ τηισ αλλοωσ ιτ το προδυχε τηε θυαντιτψ
δεmανδεδ ωιτη λεσσ οϖερτιmε ωορκ.
Ιτ ισ αλσο ιmπορταντ το οβσερϖε τηατ ωηιλε εθυατιον (12) ωηιχη δεσχριβεσ τηε …ρm’σ πριχε−
σεττινγ βεηαϖιορ ρεmαινσ υνχηανγεδ, τηε …ρm’σ χηοιχεσ ηερε αρε mορε χοmπλεξ τηαν ιν στανδαρδ
στιχκψ πριχε mοδελσ. Σινχε α …ρm’σ χηοιχε οφ φυλλ τιmε εmπλοψmεντ ισ αmονγ τηε δετερmιναντσ
οφ ιτσ mαργιναλ προδυχτ οφ λαβορ, Ι χαννοτ σολϖε τηε πριχε σεττινγ προβλεm ωιτηουτ χονσιδερινγ
τηε …ρm’σ οπτιmαλ εmπλοψmεντ βεηαϖιορ. Τηε ρεασον φορ τηισ ισ τηατ Ν1 ισ νοτ πυρχηασεδ ον
α σποτ mαρκετ. Α …ρm’σ mαργιναλ χοστ τηερεφορε δεπενδσ ον ιτσ πρεσεντ φυλλ τιmε εmπλοψmεντ
νυmβερσ ανδ τηεσε δεπενδ ον τηε …ρm’σ δεχισιονσ ιν πρεϖιουσ περιοδσ, ινχλυδινγ ιτσ πριχε−
σεττινγ δεχισιονσ. Τηισ προβλεm, ηοωεϖερ, ισ ϖερψ σιmιλαρ το τηε χασε οφ …ρm−σπεχι…χ χαπιταλ
σολϖεδ βψ Wοοδφορδ (2005). Φολλοωινγ Wοοδφορδ (2005), Ι σολϖε τηισ προβλεm βψ mεανσ οφ αν
υνδετερmινεδ χοε′χιεντσ mετηοδ.
Τηε …ρm’σ οπτιmαλιτψ χονδιτιον φορ Ν2 γιϖεν βψ (14) ισ αλσο υναλτερεδ ωιτη ρεσπεχτ το τηε
πρεϖιουσ mοδελ. Ηοωεϖερ, ωηεν εmπλοψmεντ ισ πρεδετερmινεδ οϖερτιmε λαβορ χοστσ βεχοmε τηε
ονλψ ωαψ το mεασυρε mαργιναλ χοστ. Φορ τηισ ρεασον, ιν τηε εmπιριχαλ σεχτιον Ι ωιλλ φοχυσ ονλψ
ον (14) ασ αν αλτερνατιϖε mαργιναλ χοστ mεασυρε το τηε λαβορ σηαρε.
Τηε εχονοmψ’σ ρεσουρχε χονστραιντ (15) ισ αλσο χηανγεδ ανδ ισ νοω γιϖεν βψ

Ψτ = Χτ + Ητ ;
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(22)

ωηερε
Ητ = [

Ζ1

Ητ (ι)δι];

(23)

0

στανδσ φορ αγγρεγατε εmπλοψmεντ αδϕυστmεντ χοστσ.

2.3

Ιν‡ατιον δψναmιχσ

Ιν βοτη mοδελσ τηε εχονοmψ’σ πριχε ιν‡ατιον εθυατιον τακεσ τηε φορm

τ

ωηερε

= Ετ

τ+1

+ mχτ ;

(24)

ισ α φυνχτιον οφ τηε mοδελ’σ στρυχτυραλ παραmετερσ ανδ λοωερ χασε λεττερσ αρε αγαιν

υσεδ το δενοτε ϖαριαβλεσ ιν λογ δεϖιατιον φροm τηε στεαδψ στατε.8 Τηισ εθυατιον ισ οφτεν ρεφερρεδ
το ασ τηε ΝΚΠΧ.
Τηε δψναmιχ ρελατιονσηιπ βετωεεν ιν‡ατιον ανδ αϖεραγε ρεαλ mαργιναλ χοστ mαψ βε ιδεντιχαλ
ιν στρυχτυρε φορ βοτη mοδελσ, βυτ τηε mαγνιτυδε οφ

ισ δι¤ερεντ βετωεεν τηε mοδελσ. Ιν τηε

Νεω Κεψνεσιαν mοδελ ωιτη νο εmπλοψmεντ φριχτιονσ ωε ηαϖε τηατ

=
ωιτη

=

1
1

+

(1

)(1

)

;

(25)

1. Τηισ ισ ιδεντιχαλ το τηε Βασιχ Νεω Κεψνεσιαν mοδελ (ε.γ., Γαλ, 2008), σο

τηε ιντροδυχτιον οφ οϖερτιmε εmπλοψmεντ ιν τηε mοδελ δοεσ νοτ ιmπλψ ανψ ιmπορταντ χηανγε
ιν τηε δψναmιχ ρελατιονσηιπ οφ ιν‡ατιον ορ ον τηε νυmεριχαλ mαγνιτυδε οφ . Νοτιχε, ηοωεϖερ,
τηατ

ισ στριχτλψ δεχρεασινγ ιν τηε ινδεξ οφ πριχε στιχκινεσσ, , ανδ ιν τηε mεασυρε οφ δεχρεασινγ

ρετυρνσ

(τηισ οχχυρσ βεχαυσε υνδερ δεχρεασινγ ρετυρνσ το σχαλε ( > 0), mαργιναλ χοστ ισ νο

λονγερ ινδεπενδεντ οφ τηε λεϖελ οφ προδυχτιον ανδ, ηενχε, ισ νοτ χοmmον αχροσσ …ρmσ). Τηισ
mεανσ τηατ φορ α γιϖεν ϖαλυε οφ

α λαργερ

ιmπλιεσ α σmαλλερ δεγρεε οφ πριχε στιχκινεσσ (α λοωερ

).
Τηε ιντροδυχτιον οφ εmπλοψmεντ φριχτιονσ, ηοωεϖερ, δοεσ χηανγε τηε πρεδιχτεδ σλοπε οφ τηε
Πηιλλιπσ χυρϖε τραδε−ο¤ το αν εξτεντ τηατ χαν βε θυαντιτατιϖελψ σιγνι…χαντ. Wηεν εmπλοψmεντ
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φριχτιονσ αρε πρεσεντ τηισ σλοπε ισ γιϖεν βψ
=

(1

)(1

)

1
Ν 1;

(26)

ωιτη
1
Ν1

ωηερε

1

ανδ

2

=
1

+

η

1+

η1 Ν 1 1
( )
η2 Ν 2

1
ι
+ ∋( ; ; ; η1; η2; Ν1; Ν2; ;

;
1;

2)

αρε τηε χοε′χιεντσ το βε δετερmινεδ υσινγ τηε mετηοδ δεϖελοπεδ ιν Wοοδφορδ

(2005). Wοοδφορδ (2005) σηοωσ τηατ α νον−εξπλοσιϖε σολυτιον το τηε …ρm’σ δεχισιον προβλεm
η
ι
η1 Ν1 1
εξιστσ ιν τηε χασε οφ λαργε ενουγη αδϕυστmεντ χοστσ. Νοτε τηατ 1 + η2 ( Ν2 )
> 1 ανδ ∋( )
0; σο ονε χαν χονχλυδε τηατ

1
Ν1

1 (τηεσε ινεθυαλιτιεσ αρε στριχτ ιφ

> 0). Τηισ

ηαππενσ βεχαυσε εmπλοψmεντ φριχτιονσ χονσιστ οφ ρεαλ ριγιδιτιεσ ιν τηε σενσε οφ Βαλλ ανδ Ροmερ
(1990) ωηιχη στρενγτηεν τηε δεγρεε οφ στρατεγιχ χοmπλεmενταριτψ αmονγ τηε πριχινγ δεχισιονσ
οφ δι¤ερεντ …ρmσ.

3

Μοδελ εστιmατιον

Τηισ σεχτιον δεσχριβεσ τηε δατασετ υσεδ, ηοω το χονστρυχτ α ρεαλ mαργιναλ χοστ mεασυρε βασεδ
ον οϖερτιmε λαβορ ανδ τηε ΓΜΜ εστιmατεσ οφ τηε ρεδυχεδ φορm Πηιλλιπσ χυρϖε.

3.1

Dατα

Τηε δατα υσεδ ωιλλ βε θυαρτερλψ (εmπλοψmεντ νυmβερσ ανδ ιντερεστ ρατεσ σεριεσ ωερε χονϖερτεδ
το θυαρτερλψ βψ αϖεραγινγ mοντηλψ οβσερϖατιονσ), σεασοναλλψ αδϕυστεδ, Υ.Σ. τιmε σεριεσ.9 Τηε
ενδογενουσ ρεγρεσσορσ νεχεσσαρψ το εστιmατε τηε ΝΚΠΧ χονσιστ οφ ιν‡ατιον (τηε λογ δι¤ερενχε
οφ τηε ΓDΠ δε‡ατορ) ανδ α mεασυρε οφ ρεαλ mαργιναλ χοστ. Τωο αλτερνατιϖε ρεαλ mαργιναλ χοστ
mεασυρεσ ωιλλ βε υσεδ ιν τηε εστιmατιον. Τηε λαβορ σηαρε, ωηιχη ισ αλσο ρεφερρεδ το ασ ρεαλ υνιτ
λαβορ χοστ (ΡΥΛΧ), ανδ α νεω mαργιναλ χοστ mεασυρε βασεδ ον οϖερτιmε χοστσ. Το χονστρυχτ
τηε λαττερ Ι mακε υσε οφ εmπλοψmεντ ανδ ηουρσ δατα σεριεσ φροm τηε ΒΛΣ Χυρρεντ Ποπυλατιον
Συρϖεψ ασ ωελλ ασ δατα ον ρεαλ ΓDΠ ανδ ρεαλ χοmπενσατιον περ ηουρ ιν τηε νονφαρm βυσινεσσ
σεχτορ. Τηε εmπλοψmεντ ανδ ηουρσ σεριεσ αρε: Ν1;τ (περσονσ ωηο ωορκεδ 35 ηουρσ ανδ οϖερ περ
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ωεεκ), Ν2;τ τηε σηαρε οφ περσονσ ωορκινγ οϖερτιmε (νυmβερ οφ περσονσ ωηο ωορκεδ 41 ηουρσ ανδ
οϖερ περ ωεεκ) ανδ τηε αϖεραγε οϖερτιmε ηουρσ σηιφτ (η2;τ ).10
Φορ τηε εξογενουσ ινστρυmεντσ Ι ωιλλ mακε υσε οφ λαγγεδ ϖαριαβλεσ οφ τηε ενδογενουσ ρε−
γρεσσορσ ανδ αλσο τηε ουτπυτ γαπ (οβταινεδ βψ θυαδρατιχαλλψ δετρενδινγ ρεαλ ΓDΠ περ χαπιτα),
ωαγε ιν‡ατιον (τηε λογ δι¤ερενχε οφ ρεαλ χοmπενσατιον περ ηουρ ιν τηε νονφαρm βυσινεσσ σεχτορ),
χοmmοδιτψ πριχε ιν‡ατιον (τηε λογ δι¤ερενχε οφ τηε χοmmοδιτιεσ χονσυmερ πριχε ινδεξ ) ανδ
τηε λονγ−σηορτ ιντερεστ ρατε σπρεαδ (τηε λογ οφ τηε 10 ψεαρ τρεασυρψ ρατε mινυσ τηε λογ οφ τηε 1
ψεαρ τρεασυρψ ρατε).
Αλλ δατα ωασ οβταινεδ φροm ειτηερ τηε ΒΛΣ ορ τηε Στ. Λουισ Φεδ ωεβσιτε.11

3.2

Χονστρυχτινγ α mαργιναλ χοστ mεασυρε βασεδ ον οϖερτιmε λαβορ

Εθυατιον (14) συγγεστσ τηατ mαργιναλ χοστ σηουλδ βε α φυνχτιον οφ οϖερτιmε λαβορ. Τηισ ισ
χοmmον το βοτη mοδελσ δεσχριβεδ ιν σεχτιον 2. Ηοωεϖερ, το χοmπυτε ιτ ονε νεεδσ α σεριεσ φορ
αγγρεγατε προδυχτιϖιτψ (Ατ ). Φορτυνατελψ, τηισ χαν εασιλψ βε εστιmατεδ φροm τηε δατα ατ ηανδ.
Ρεαρρανγινγ τηε προδυχτιον φυνχτιον (10) σηοωσ τηατ Ατ σηουλδ εθυαλ

Ψτ
1
η1 Ν1;τ
+η2 Ν 12;τ

. Ασσυmινγ

το βε 0:33 ανδ η1 εθυαλ το 516 (τηε θυαρτερλψ ϖαλυε φορ τηε στραιγητ τιmε σηιφτ ιφ ονε ασσυmεσ
ιτ το βε 40 ηουρσ περ ωεεκ), ιτ ισ τηεν εασψ το χονστρυχτ α σεριεσ φορ αγγρεγατε προδυχτιϖιτψ

Ατ =

1
η1 Ν1;τ

Ψτ
:
1
+ η2;τ Ν2;τ

(27)

βψ υσινγ δατα ον ρεαλ ΓDΠ περ χαπιτα (Ψτ ), τηε αϖεραγε οϖερτιmε ηουρσ σηιφτ (η2;τ ), Ν1;τ ανδ
Ν2;τ .12 Ι τηεν χονστρυχτ τηε φολλοωινγ mεασυρε οφ ρεαλ mαργιναλ χοστ, ωηιχη Ι ωιλλ ρεφερ το ασ ρεαλ
οϖερτιmε λαβορ χοστ (ΡΟΛΧ):

ΡΟΛΧτ =

(1 + πρ)Wτ
(1
)Ατ Ν2;τ

(28)

ωηερε W δενοτεσ ρεαλ χοmπενσατιον περ ηουρ ιν τηε νονφαρm βυσινεσσ σεχτορ (ιν λεϖελσ) ανδ πρ
φορ τηε ωαγε πρεmιυm ον οϖερτιmε ηουρσ. Τηισ γιϖεσ α mεασυρε οφ ρεαλ mαργιναλ χοστ χονσιστεντ
ωιτη τηε mοδελ ουτλινεδ ιν σεχτιον 2 (σεε Εθ., 14). Φιναλλψ, σινχε τηε ΝΚΠΧ ισ ωριττεν ιν λογ
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δεϖιατιονσ φροm τηε στεαδψ στατε, Ι τακε τηε λογ οφ τηε ρεσυλτινγ σεριεσ ανδ δε−mεαν ιτ (τηισ
mεανσ τηατ τηε ενδ σεριεσ ισ νοτ α¤εχτεδ βψ τηε χηοιχε οφ ϖαλυε οφ πρ ασ τηισ τερm ε¤εχτιϖελψ
χανχελσ ουτ).
Φιγυρε 1 δισπλαψσ τηε ΡΟΛΧ σεριεσ ανδ τηε οτηερ τωο mορε χοmmονλψ υσεδ mεασυρεσ οφ
mαργιναλ χοστ ιν τηε λιτερατυρε: τηε δεmεανεδ λογ οφ τηε λαβορ σηαρε (ΡΥΛΧ) ανδ Η−Π δετρενδεδ
ρεαλ ΓDΠ περ χαπιτα (ψτ ). Τωο οβσερϖατιονσ αρε στρικινγ αβουτ τηισ …γυρε. Τηε …ρστ οβσερϖατιον
ισ ηοω mυχη mορε ϖολατιλε τηε ΡΟΛΧ ισ τηαν τηε οτηερ τωο mαργιναλ χοστ mεασυρεσ. Τηε σεχονδ
οβσερϖατιον ισ τηατ τηε ΡΟΛΧ σεριεσ ισ χηαραχτεριζεδ βψ λαργε σηορτ ρυν mοϖεmεντσ βυτ ωιτη
θυιχκ ρετυρν το ιτσ mεαν (ιτσ περσιστενχε ισ χονσιδεραβλψ σmαλλερ τηαν τηε οτηερ mεασυρεσ). Τηισ
ισ νοτ συρπρισινγ σινχε ωε αλρεαδψ κνεω τηατ τηε χψχλιχαλ ϖολατιλιτψ οφ οϖερτιmε λαβορ ισ αβουτ
τωιχε τηατ οφ ρεαλ ΓDΠ ανδ φυλλ τιmε εmπλοψmεντ (σεε Ηαλλ, 1996) ανδ, βεχαυσε ιτ ισ παιδ ωιτη α
σιγνι…χαντ πρεmιυm, …ρmσ ωιλλ χηοοσε το ηιρε νεω ωορκερσ φορ ϖερψ περσιστεντ ‡υχτυατιονσ. Ιτ ισ
αλσο χλεαρ τηατ ΡΟΛΧ τενδσ το χοmοϖε ποσιτιϖελψ ωιτη Η−Π δετρενδεδ ρεαλ ΓDΠ ωηερεασ ΡΥΛΧ
δοεσ νοτ (τηισ χονχλυσιον ισ ροβυστ ιφ ονε υσεσ θυαδρατιχαλλψ δετρενδεδ ρεαλ ΓDΠ ινστεαδ).
Ταβλε 1 δισπλαψσ σοmε κεψ στατιστιχσ φορ τηε τηρεε mαργιναλ χοστ mεασυρεσ ανδ χον…ρmσ τηεσε
οβσερϖατιονσ. Τηε ΡΟΛΧ ισ mυχη mορε ϖολατιλε τηαν ειτηερ ΡΥΛΧ ορ Η−Π …λτερεδ ρεαλ ΓDΠ περ
χαπιτα, ανδ mυχη λεσσ περσιστεντ. Τηε λαβορ σηαρε, ωιτη α χορρελατιον οφ −0.14 ωιτη Η−Π …λτερεδ
ρεαλ ΓDΠ περ χαπιτα, δοεσ αππεαρ το βε χουντερχψχλιχαλ. Φορ τηισ ρεασον, σεϖεραλ αυτηορσ ηαϖε
αργυεδ τηατ τηε λαβορ σηαρε ισ νοτ α γοοδ προξψ φορ mαργιναλ χοστ.13 Υσινγ οϖερτιmε δατα το
mεασυρε ρεαλ mαργιναλ χοστ αππεαρσ το αδδρεσσ τηισ χριτιχισm. Τηε ΡΟΛΧ σεριεσ ηασ α χλεαρλψ
ποσιτιϖε χορρελατιον (0.39) ωιτη τηε Η−Π δετρενδεδ ρεαλ ΓDΠ. Τηισ ισ χονσιστεντ ωιτη Βιλσ (1987)
ανδ Μαζυmδερ’σ (2010) ρεσυλτσ φορ τηε mανυφαχτυρινγ ινδυστρψ ωηοσε mαργιναλ χοστ mεασυρεσ
αλσο ρελψ ον οϖερτιmε χοστσ.14 Αλλ τηρεε σεριεσ αρε ποσιτιϖελψ χορρελατεδ ωιτη χυρρεντ ανδ φυτυρε
ιν‡ατιον (τηισ ισ ϖερψ ρελεϖαντ, βεχαυσε τηε mοστ ιmπορταντ ρεασον ωηψ Μαζυmδερ’σ mαργιναλ
χοστ mεασυρε προϖεσ το βε ινχοmπατιβλε ωιτη τηε ΝΚ mοδελ ισ τηατ ιτ ισ νεγατιϖελψ χορρελατεδ
ωιτη ιν‡ατιον). Τηισ ισ χονσιστεντ ωιτη τηε τηεορψ, ασ ιν‡ατιον ιν τηε ΝΚ mοδελ ισ εθυαλ το
τηε εξπεχτεδ δισχουντεδ συm οφ φυτυρε ρεαλ mαργιναλ χοστσ. Χυριουσλψ, ωηιλε τηε ΡΟΛΧ σεριεσ ισ
ποσιτιϖελψ χορρελατεδ ωιτη χυρρεντ ανδ φυτυρε ιν‡ατιον, ιτ ισ εσσεντιαλλψ υνχορρελατεδ ωιτη παστ
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ιν‡ατιον. Τηισ χουλδ βε αν ινδιχατιον τηατ ιτ ισ χορρεχτλψ mεασυρινγ …ρmσ’ χυρρεντ χοστσ ατ τηε
mαργιν ασ χηανγεσ το τηεσε, φροm υναντιχιπατεδ σηοχκσ, ωουλδ α¤εχτ χυρρεντ ανδ φυτυρε πριχινγ
δεχισιονσ βυτ νοτ πριχεσ πρεϖιουσλψ σετ. Φιναλλψ, βοτη ΡΟΛΧ ανδ Η−Π …λτερεδ ρεαλ ΓDΠ ηαϖε
ποσιτιϖε χορρελατιον ωιτη χυρρεντ ανδ φυτυρε ιν‡ατιον γροωτη (

τ

=

τ

τ 1)

ωηερεασ ΡΥΛΧ

δοεσ νοτ.

3.3
3.3.1

ΓΜΜ εστιmατιον οφ τηε ΝΚΠΧ
Ρεδυχεδ φορm εστιmατεσ οφ τηε πυρελψ φορωαρδ−λοοκινγ ΝΚΠΧ

Ι εστιmατε τηε ΝΚΠΧ φορ βοτη ΡΥΛΧ ανδ ΡΟΛΧ φορ τηε περιοδ 1977Θ3–2006Θ3 ωιτη ΓΜΜ,
mακινγ υσε οφ τηε ορτηογοναλιτψ χονδιτιον

Ετ φ(

τ

mχτ

τ+1 )ζτ γ

= 0;

(29)

ωηερε ζτ ισ τηε ινστρυmεντ σετ. Φορ ροβυστνεσσ πυρποσεσ, τωο σετσ οφ ινστρυmεντσ αρε υσεδ. Τηε
…ρστ σετ οφ ινστρυmεντσ ισ χοmποσεδ οφ φουρ λαγσ οφ ιν‡ατιον, τηε mαργιναλ χοστ ϖαριαβλε (ΡΥΛΧ
ορ ΡΟΛΧ), τηε ουτπυτ γαπ (θυαδρατιχαλλψ δετρενδεδ ουτπυτ), τηε λονγ−σηορτ ιντερεστ ρατε σπρεαδ,
ωαγε ιν‡ατιον ανδ χοmmοδιτψ πριχε ιν‡ατιον. Τηισ ισ τηε σαmε ινστρυmεντ σετ υσεδ βψ Γαλ
ανδ Γερτλερ (1999). Τηε σεχονδ σετ οφ ινστρυmεντσ ισ σmαλλερ ιν ορδερ το mινιmιζε τηε ποτεντιαλ
εστιmατιον βιασ τηατ ισ κνοων το αρισε ιν σmαλλ σαmπλεσ ωηεν τηερε αρε τοο mανψ οϖερ−ιδεντιφψινγ
ρεστριχτιονσ (σεε, ε.γ., Σταιγερ & Στοχκ, 1997). Ιτ χονσιστσ οφ ονλψ φουρ λαγσ οφ ιν‡ατιον ανδ τωο
λαγσ οφ τηε mαργιναλ χοστ ϖαριαβλε, τηε ουτπυτ γαπ, τηε λονγ−σηορτ ιντερεστ ρατε σπρεαδ, ωαγε
ιν‡ατιον ανδ χοmmοδιτψ ιν‡ατιον (τηισ ισ σιmιλαρ το τηε ινστρυmεντ σετ υσεδ ιν Γαλ, Γερτλερ,
& Λ⌠πεζ−Σαλιδο, 2005). Ιν αλλ ρεγρεσσιονσ α Νεωεψ−Wεστ ηετεροσκεδαστιχιτψ ανδ αυτοχορρελατιον
χονσιστεντ (ΗΑΧ) ωειγητινγ mατριξ ωασ υσεδ ωιτη τηε λαγ ορδερ σελεχτεδ βψ Νεωεψ ανδ Wεστ’σ
(1994) οπτιmαλ λαγ−σελεχτιον αλγοριτηm.
Ταβλε 2 δισπλαψσ τηε εστιmατιον ρεσυλτσ. Φορ ΡΥΛΧ ωιτη βοτη σετσ οφ ινστρυmεντσ

ισ ποσιτιϖε

βυτ νοτ στατιστιχαλλψ σιγνι…χαντ ατ τηε 5% λεϖελ. Τηισ ισ χονσιστεντ ωιτη Ρυδδ ανδ Wηελαν (2007)
ανδ Ραϖεννα ανδ Wαλση (2008) ωηο αλσο οβταινεδ ποσιτιϖε βυτ ινσιγνι…χαντ εστιmατεσ φορ
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ωηεν

υσινγ τηε λαβορ σηαρε.15 Wηεν ΡΟΛΧ ισ υσεδ το προξψ φορ mαργιναλ χοστ τηε εστιmατε οφ

ισ

νεγατιϖε ωιτη βοτη σετσ οφ ινστρυmεντσ (βυτ ονλψ ατ α στατιστιχαλλψ σιγνι…χαντ λεϖελ ωιτη τηε …ρστ
ινστρυmεντ σετ).16 Τηισ ρεπρεσεντσ α ρεϕεχτιον οφ τηε mοδελ (α mαργιναλ χοστ ινχρεασε σηουλδ βε
ασσοχιατεδ ωιτη αν ινχρεασε ιν ιν‡ατιον). Τηε ρεασον ωηψ

ισ ποσιτιϖε ωιτη ΡΥΛΧ βυτ νεγατιϖε

ωιτη τηε ΡΟΛΧ mεασυρε ισ λινκεδ το τηε χορρελατιον ωιτη φυτυρε ιν‡ατιον γροωτη. Τηισ ισ εασψ
το υνδερστανδ ιφ ονε ασσυmεσ

= 1 ανδ ρεαρρανγεσ τηε ΝΚΠΧ ασ Ετ

τ+1

τ

=

mχτ . Τηατ

ισ, τηε πυρελψ φορωαρδ−λοοκινγ ΝΚ mοδελ πρεδιχτσ τηατ ρεαλ mαργιναλ χοστ σηουλδ βε νεγατιϖελψ
ρελατεδ το φυτυρε ιν‡ατιον γροωτη, ωηιχη ισ τρυε φορ τηε ΡΥΛΧ mεασυρε βυτ νοτ φορ τηε ΡΟΛΧ
σεριεσ (ασ σεεν ιν Ταβλε 1). Φορ τηισ σαmε ρεασον, νεγατιϖε εστιmατεσ οφ

ωερε αλσο οβταινεδ βψ

Μαζυmδερ (2010) ωιτη α προχψχλιχαλ mεασυρε οφ mαργιναλ χοστ ιν mανυφαχτυρινγ ανδ Γαλ ανδ
Γερτλερ (1999) ωιτη αν ουτπυτ γαπ mεασυρε.
Ταβλε 2 αλσο ρεπορτσ στατιστιχσ τηατ αρε ινδιχατιϖε οφ τηε θυαλιτψ οφ τηε ινστρυmεντσ υσεδ. Α
γοοδ ινστρυmεντ mυστ βε βοτη χορρελατεδ ωιτη τηε ινχλυδεδ ενδογενουσ ϖαριαβλεσ ανδ ορτηογοναλ
το τηε ερρορ. Τηε φορmερ χονδιτιον mαψ βε τεστεδ βψ εξαmινινγ τηε …τ οφ τηε …ρστ σταγε
ρεγρεσσιονσ.17 Ονε ρυλε οφ τηυmβ ισ τηατ φορ α σινγλε ενδογενουσ ρεγρεσσορ, αν Φ στατιστιχ βελοω
10 ισ χαυσε φορ χονχερν (Σταιγερ & Στοχκ, 1997). Τηε Ανδερσον ανδ Ρυβιν (1949) Φ τεστ οφ
τηε σιγνι…χανχε οφ τηε ενδογενουσ ρεγρεσσορσ (δενοτεδ ασ Α−Ρ τεστ) ιν τηε στρυχτυραλ εθυατιον
βεινγ εστιmατεδ ρεαδιλψ ρεϕεχτσ ιτσ νυλλ ηψποτηεσισ. Αλσο, βοτη τηε χονϖεντιοναλ ανδ τηε Ανγριστ−
Πισχηκε (Α−Π) …ρστ σταγε Φ στατιστιχσ φορ εαχη ενδογενουσ ρεγρεσσορ αρε ινχλυδεδ ιν Ταβλε 2.18
Ιν αλλ ρεγρεσσιονσ τηε …ρστ σταγε Φ στατιστιχ ϖαλυεσ ρεπορτεδ αρε θυιτε ηιγη, ινδιχατινγ τηατ τηε
ενδογενουσ ρεγρεσσορσ αρε ρελεϖαντ. Φιναλλψ, το τεστ τηε ϖαλιδιτψ οφ τηε ορτηογοναλιτψ χονδιτιονσ
Ταβλε 2 ινχλυδεσ τηε π−ϖαλυεσ οφ Ηανσεν’σ ϑ τεστ οφ οϖεριδεντιφψινγ ρεστριχτιονσ (Προβ. ϑ). Ιν αλλ
ρεγρεσσιονσ τηε νυλλ ηψποτηεσισ τηατ τηε ινστρυmεντσ υσεδ αρε εξογενουσ ισ νοτ ρεϕεχτεδ βψ τηε
ϑ τεστ.
3.3.2

Ρεδυχεδ φορm εστιmατεσ οφ τηε ηψβριδ ΝΚΠΧ

Ονε οφ τηε χεντραλ χριτιχισmσ (σεε παγε 205 οφ Wοοδφορδ, 2003) οφ τηε πυρελψ φορωαρδ−λοοκινγ
ΝΚ mοδελ εστιmατεδ ιν τηε πρεϖιουσ συβσεχτιον ισ ιτσ ιναβιλιτψ το χαπτυρε τηε αππαρεντ ινερτια ιν
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ιν‡ατιον (τηατ ισ, λαγγεδ ιν‡ατιον ϖαλυεσ σεεm αν ιmπορταντ δετερmιναντ οφ χυρρεντ ιν‡ατιον).
Το αδδρεσσ τηισ χριτιχισm Γαλ ανδ Γερτλερ (1999) εξτενδεδ τηε ΝΚ mοδελ το αλλοω φορ α συβσετ
οφ …ρmσ τηατ υσε α βαχκωαρδ−λοοκινγ ρυλε οφ τηυmβ. Ιν τηισ “ηψβριδ” mοδελ α φραχτιον ! οφ
…ρmσ σετ ιτσ πριχε εθυαλ το τηε αϖεραγε πριχε χηοσεν ιν τηε πρεϖιουσ περιοδ, ωιτη α χορρεχτιον φορ
ιν‡ατιον βασεδ ον τηε λαγγεδ ιν‡ατιον ρατε. Τηε ρεmαινινγ …ρmσ σετ πριχεσ οπτιmαλλψ συβϕεχτ
το Χαλϖο χονστραιντσ ον πριχε σεττινγ (ασ δεσχριβεδ ιν σεχτιον 2).
Ιmπορταντλψ, τηε ρεϕεχτιον οφ τηε ΝΚ mοδελ ιν τηε πρεϖιουσ συβσεχτιον mαψ ηαϖε βεεν χαυσεδ
βψ mοδελ mισσπεχι…χατιον αρισινγ φροm τηε αβσενχε οφ λαγγεδ ϖαλυεσ οφ ιν‡ατιον ιν τηε ρεγρεσσιονσ
οφ τηε πυρελψ φορωαρδ−λοοκινγ mοδελ (λεαδινγ το οmιττεδ ϖαριαβλε βιασ ιν τηε εστιmατεσ). Ι
εστιmατε τηε ηψβριδ ΝΚΠΧ φορ βοτη ΡΥΛΧ ανδ ΡΟΛΧ αχχορδινγ το τηε mοmεντ χονδιτιον (φορ
δεταιλσ σεε Γαλ & Γερτλερ, 1999):

Ετ (

τ

η mχτ

φ

τ+1

β τ 1 )ζτ

= 0;

(30)

ωηερε

ωιτη

=

+ ![1

(1

η

=

(1

φ

=

;

β

=

!

!) ;
(31)

;

)]. Τηε ινστρυmεντ σετσ υσεδ αρε τηοσε δεσχριβεδ ιν τηε πρεϖιουσ

συβσεχτιον ανδ αν ιδεντιχαλ mετηοδολογψ ισ υσεδ το χορρεχτ φορ ηετεροσκεδαστιχιτψ ανδ αυτοχορ−
ρελατιον. Ταβλε 3 δισπλαψσ τηε ρεσυλτσ. ϑυστ ασ ιν τηε πυρελψ φορωαρδ−λοοκινγ χασε, τηε χοε′χιεντ
ον ρεαλ mαργιναλ χοστσ ισ ποσιτιϖε (0.01 ωιτη τηε λαργε ινστρυmεντ σετ ανδ 0.02 ωιτη τηε ρεδυχεδ
ινστρυmεντ σετ) βυτ νοτ στατιστιχαλλψ σιγνι…χαντ ωηεν τηε ΡΥΛΧ σεριεσ ισ υσεδ. Βοτη τηε ρεδυχεδ
φορm χοε′χιεντσ ον λαγγεδ ανδ εξπεχτεδ ιν‡ατιον αρε στατιστιχαλλψ σιγνι…χαντ ανδ οφ αππροξι−
mατελψ σιmιλαρ σιζε (ωιτη ϖαλυεσ ϖαρψινγ βετωεεν 0.4 το 0.6). Τηεσε ρεσυλτσ αρε χονσιστεντ ωιτη
τηοσε ιν Ρυδδ ανδ Wηελαν (2007). Τηε εστιmατεσ δι¤ερ θυιτε σιγνι…χαντλψ ωηεν τηε ΡΟΛΧ
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mεασυρε ισ αδοπτεδ ασ α προξψ φορ ρεαλ mαργιναλ χοστ. Ιν τηισ χασε

ισ βοτη ποσιτιϖε (ανδ θυαν−

τιτατιϖελψ αβουτ τωιχε ασ λαργε ασ ωηεν τηε ΡΥΛΧ σεριεσ ισ υσεδ, ωιτη εστιmατεσ ϖαρψινγ βετωεεν
0.02 το 0.04) ανδ στατιστιχαλλψ σιγνι…χαντ. Τηερε αρε εθυαλλψ στρικινγ δι¤ερενχεσ ωιτη ρεσπεχτ το
τηε εστιmατεσ φορ τηε ρεδυχεδ φορm χοε′χιεντσ ον λαγγεδ ϖερσυσ εξπεχτεδ φυτυρε ιν‡ατιον. Ιν
τηε ρεγρεσσιονσ ωιτη ΡΟΛΧ, λαγγεδ ιν‡ατιον ισ χλεαρλψ πρεδοmιναντ οϖερ εξπεχτεδ φυτυρε ιν‡α−
τιον (βοτη αρε, ηοωεϖερ, στατιστιχαλλψ σιγνι…χαντ). Wιτη τηε λαργε ινστρυmεντ σετ
0.65 (αβουτ τωιχε τηατ οφ
φ

φ

β

εστιmατε ισ

ωηιχη ισ 0.33) ανδ ωιτη τηε ρεδυχεδ ινστρυmεντ σετ 0.76 (ωηιλε

ισ εστιmατεδ το βε ονλψ 0.22). Τηε ρεσυλτσ ωιτη τηε ΡΟΛΧ αλσο χοmπαρε φαϖοραβλψ ωιτη τηε

mαργιναλ χοστ mεασυρεσ οφ Μαζυmδερ (2010) ανδ Ραϖεννα ανδ Wαλση (2008) σινχε τηοσε σεριεσ
ρεσυλτεδ ιν νεγατιϖε εστιmατεσ οφ

φορ βοτη τηε φορωαρδ−λοοκινγ ΝΚΠΧ ανδ τηε ηψβριδ ΝΚΠΧ.

Ασ ιν τηε πυρελψ φορωαρδ−λοοκινγ mοδελ, τηε ϑ τεστ χον…ρmσ τηε ϖαλιδιτψ οφ τηε οϖεριδεντιφψινγ
ρεστριχτιονσ ιν αλλ ρεγρεσσιονσ. Ηοωεϖερ, τηε λοω Α−Π …ρστ σταγε Φ στατιστιχσ φορ φυτυρε ιν‡ατιον
ινδιχατε α ποτεντιαλ ωεακ ινστρυmεντσ προβλεm ιν τηε ρεγρεσσιονσ.

4

Εϖιδενχε ον πριχε φρεθυενχψ χηανγεσ ανδ τηε ΝΚ mοδελ

Το ινφερ τηε δεγρεε οφ πριχε φρεθυενχψ αδϕυστmεντ φροm τηε ρεδυχεδ φορm εστιmατεσ ονε νεεδσ
…ρστ το χαλιβρατε σεϖεραλ οτηερ παραmετερσ (σεε Εθσ., 25, 26) ωηιχη ιν τηε χασε οφ τηε mοδελ ωιτη
εmπλοψmεντ φριχτιονσ ισ αλλ οφ τηε mοδελ’σ παραmετερσ απαρτ φροm τηοσε ρελατεδ το τηε Ταψλορ
ρυλε ανδ εξογενουσ σηοχκσ. Ηοωεϖερ, ϖαλυεσ φορ τηε λαττερ αρε αλσο σετ ιν τηε χαλιβρατιον σεχτιον
ιν ορδερ το πλοτ ιmπυλσε ρεσπονσε φυνχτιονσ το ιλλυστρατε τηε ιντυιτιον φορ τηε ρεσυλτσ.
Τηε …ρστ συβσεχτιον δεσχριβεσ τηε χηοιχε οφ παραmετερ ϖαλυεσ, τηε σεχονδ συβσεχτιον εξπλαινσ
τηε ιmπορτανχε οφ εmπλοψmεντ φριχτιονσ το ρεχονχιλε ΝΚΠΧ εστιmατεσ ωιτη τηε mιχρο εϖιδενχε
ον πριχε αδϕυστmεντ ανδ …ναλλψ τηε λαστ συβσεχτιον πρεσεντσ ρεσυλτσ φορ τηε ΝΚ mοδελ’σ στρυχ−
τυραλ παραmετερσ οβταινεδ φροm τηε ρεδυχεδ φορm εστιmατεσ οφ τηε λαστ σεχτιον υνδερ χερταιν
ασσυmπτιονσ ον φαχτορ σπεχι…χιτψ.
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4.1

Χαλιβρατιον

Τηε περιοδ λενγτη ισ ονε θυαρτερ ανδ τηε δισχουντ ρατε ισ σετ ατ

= 0:99. Ι ασσυmε α ϖαλυε οφ

ονε φορ , τηε ιντερτεmποραλ ελαστιχιτψ οφ συβστιτυτιον. Τηε ρεπρεσεντατιϖε αγεντ’σ λεισυρε υτιλιτψ
παραmετερ ϖ ανδ τηε λαβορ συππλψ ελαστιχιτψ

αρε χαλιβρατεδ σο τηατ Ν1 = 0:46 ανδ Ν2 = 0:16

(τηειρ τιmε σεριεσ mεανσ ιν περ χαπιτα τερmσ). Τηε αγεντσ τιmε ενδοωmεντ, Τ , ισ σετ ατ 1369,
ιmπλψινγ αγεντ’σ ηαϖε 15 ηουρσ περ δαψ αϖαιλαβλε φορ ωορκ ανδ λεισυρε αχτιϖιτιεσ. Ι ασσυmε τηε
στραιγητ τιmε σηιφτ το βε 40 ηουρσ α ωεεκ, ιmπλψινγ α θυαρτερλψ ϖαλυε οφ 516 φορ η1 . Ι χηοοσε τηε
οϖερτιmε σηιφτ η2 το βε εθυαλ το 155, τηε mεαν οφ οϖερτιmε ηουρσ.
Ι χηοοσε

= 7:6667 (ωηιχη ιmπλιεσ α φριχτιονλεσσ στεαδψ στατε mαρκυπ οφ 15%),

ατ 0.33, τηε θυιτ ρατε ιν εmπλοψmεντ (

Ν 1)

εϖιδενχε φορ τηε Υ.Σ., σεε Σηιmερ, 2005) ανδ

ισ σετ

ισ χηοσεν το βε 0.1 (χονσιστεντ ωιτη τηε εmπιριχαλ
Ν 1,

τηε χυρϖατυρε ον λαβορ αδϕυστmεντ χοστσ, το

βε 2 (τηε mιδποιντ εστιmατε οφ Χοοπερ & Wιλλισ, 2002). Τηε ϖαλυεσ οφ ; ;

ανδ

αρε τηε

σαmε ασ ιν Wοοδφορδ (2005).
Φορ τηε στοχηαστιχ σηοχκσ ανδ ιντερεστ ρατε ρυλε Ι αδοπτ τηε σαmε χαλιβρατιον ασ Γαλ (2008).
Σο
(

Α

;

ισ σετ ατ 0.9 ανδ

ψ)

σ

ισ ασσυmεδ το βε εθυαλ το 0.5. Τηε ιν‡ατιον ανδ ουτπυτ ωειγητσ

οφ τηε Ταψλορ ρυλε αρε σετ ατ 1.5 ανδ 0.125 ρεσπεχτιϖελψ, ωηιχη αρε χονσιστεντ ωιτη

οβσερϖεδ ϖαριατιονσ ιν τηε Φεδεραλ Φυνδσ ρατε οϖερ τηε Γρεενσπαν ερα (σεε Ταψλορ, 1999).

4.2

Ιmπλιχατιονσ οφ εmπλοψmεντ φριχτιονσ φορ τηε φρεθυενχψ οφ πριχε
αδϕυστmεντ

Τηε σmαλλ εστιmατεσ οφ τηε σλοπε οφ τηε ΝΚΠΧ, , ιν τηε λιτερατυρε ιmπλψ α περιοδ οφ πριχε
στιχκινεσσ mυχη λαργερ τηαν τηατ φουνδ υσινγ mιχρο δατα. Τηε Χαλϖο πριχε σταγγερινγ ασσυmπτιον
ιmπλιεσ αν αϖεραγε τιmε περιοδ φορ ωηιχη α πριχε ισ …ξεδ οφ 1=(1
(ε.γ., Γαλ & Γερτλερ, 1999),

). Τηε τψπιχαλ ϖαλυε εστιmατεδ

> 0:8, τηεν ιmπλιεσ τηε αϖεραγε τιmε περιοδ βετωεεν πριχε χηανγεσ

το βε λαργερ τηαν …ϖε θυαρτερσ. Ταβλε 4 ρεπορτσ εστιmατεσ φροm Κλενοω ανδ Κρψϖτσοϖ (2005) φορ
τηε mεαν mοντηλψ φραχτιον οφ ιτεmσ χηανγινγ πριχεσ, φ ρ, υσινγ mιχρο δατα (φροm Νεω Ψορκ, Λοσ
Ανγελεσ ανδ Χηιχαγο). Τηεσε εστιmατεσ ιmπλψ αν αϖεραγε πριχε δυρατιον (ΑΠ D) οφ 3.4 mοντησ
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(ΑΠ D = 1=φ ρ =

3
1

) φορ αλλ πριχεσ (4.3 mοντησ εξχλυδινγ σαλεσ) ρεσυλτινγ ιν α ϖαλυε οφ

οφ 0.12

(0.3 ιφ ονε εξχλυδεσ σαλεσ).
Ιν τηισ συβσεχτιον, Ι εξπλορε ηοω ιντροδυχινγ εmπλοψmεντ φριχτιονσ ηελπσ ρεχονχιλε τηισ απ−
παρεντ δισχρεπανχψ βετωεεν mαχρο ανδ mιχρο εστιmατιονσ. Ταβλε 5 σηοωσ τηε ϖαλυεσ οφ
ΑΠ D) ιmπλιεδ βψ α γιϖεν εστιmατε οφ

(ανδ

(ωηιχη ιν τηε λιτερατυρε ϖαρψ mοστλψ βετωεεν 0.02–0.05).

Τηρεε δι¤ερεντ χασεσ αρε χονσιδερεδ. Τηε Βασιχ Νεω Κεψνεσιαν mοδελ (νο εmπλοψmεντ φριχ−
τιονσ) υνδερ χονσταντ ρετυρνσ το σχαλε (δενοτεδ ασ ΧΡΣ,

ισ σετ το 0), τηε Βασιχ Νεω Κεψνεσιαν

mοδελ (νο εmπλοψmεντ φριχτιονσ) υνδερ δεχρεασινγ ρετυρνσ το σχαλε (DΡΣ,

ισ σετ το 0.33), , ανδ

ιν τηε λαστ χολυmν τηε Νεω Κεψνεσιαν mοδελ ωιτη οϖερτιmε λαβορ ανδ εmπλοψmεντ φριχτιονσ.
Απαρτ φροm τηε ΧΡΣ χασε ωηερε

ισ εθυαλ το ζερο, αλλ οτηερ παραmετερσ αρε σετ ασ δεσχριβεδ ιν

πρεϖιουσ συβσεχτιον.
Ι βεγιν βψ λοοκινγ ατ τηε ΧΡΣ χασε σινχε ιτ ισ τηε mοστ χοmmονλψ ασσυmεδ ιν τηε λιτερατυρε.
Τηισ ισ χλεαρλψ νοτ χονσιστεντ ωιτη τηε mιχρο εϖιδενχε ρεπορτεδ βψ Κλενοω ανδ Κρψϖτσοϖ (2005).
Εϖεν φορ ηιγη ϖαλυεσ οφ

τηε ιmπλιεδ αϖεραγε πριχε δυρατιον ισ ηιγηερ τηαν …ϖε θυαρτερσ. Wε

χαν σεε τηατ υνδερ τηε DΡΣ mοδελ τηερε ισ α σιγνι…χαντ ρεδυχτιον ιν τηε ιmπλιεδ πριχε στιχκινεσσ
ϖαλυε (τηε ϖαλυεσ οφ

ϖαρψ βετωεεν 0.7 ανδ 0.6), ψετ ιτ στιλλ φαλλσ ϖερψ φαρ βεηινδ τηε ϖαλυεσ

ιν τηε mιχρο εστιmατιονσ, εσπεχιαλλψ φορ τηε λοωεστ ϖαλυεσ οφ . Τηεσε ϖαλυεσ αρε ϖερψ χλοσε το
τηοσε οβταινεδ βψ Wοοδφορδ (2005) ιν α …ρm−σπεχι…χ χαπιταλ mοδελ, ωηιχη ισ νοτ συρπρισινγ
σινχε τηε DΡΣ mοδελ ισ εσσεντιαλλψ α mοδελ ωιτη …ξεδ χαπιταλ.19 Αδδινγ εmπλοψmεντ φριχτιονσ
ηασ, ηοωεϖερ, α mυχη λαργερ ε¤εχτ, ωιτη
ϖαλυεσ οφ

ϖαρψινγ βετωεεν 0.4 ανδ 0.3.20 Εϖεν φορ τηε λοωεστ

τηε αϖεραγε πριχε δυρατιον ιmπλιεδ βψ τηε εmπλοψmεντ φριχτιονσ mοδελ σεεmσ το βε

θυιτε χονσιστεντ ωιτη τηε mιχρο εϖιδενχε.
Τηε δι¤ερενχε ιν τηε φρεθυενχψ οφ πριχε αδϕυστmεντ ρεσυλτινγ φροm τηε ιντροδυχτιον οφ εm−
πλοψmεντ φριχτιονσ ισ ωελλ ιλλυστρατεδ βψ τηε ιmπυλσε ρεσπονσε φυνχτιονσ οφ τηε τωο mοδελσ δε−
σχριβεδ ιν σεχτιον 2. Ι σετ

ατ 0.03 σο τηατ τηε τωο mοδελσ αρε εθυιϖαλεντ ατ τηε αγγρεγατε

λεϖελ. Τηε ρεmαινινγ παραmετερσ αρε σετ ασ δεσχριβεδ ιν τηε χαλιβρατιον σεχτιον. Φιγυρε 2 δισ−
πλαψσ τηε ρεσπονσεσ οφ ιν‡ατιον ανδ ουτπυτ φορ βοτη mοδελσ το α 1% προδυχτιϖιτψ σηοχκ ωηιλε
…γυρε 3 δισπλαψσ τηε ρεσπονσεσ φορ α 1% mονεταρψ πολιχψ σηοχκ. Ασ χαν βε χλεαρλψ σεεν ιν βοτη
20

…γυρεσ, φορ ωηατ αρε αβουτ τηε σαmε χηανγεσ ιν ουτπυτ τηε ρεαχτιον οφ ιν‡ατιον το ειτηερ σηοχκ
ισ χλεαρλψ λαργερ ιν τηε mοδελ ωιτη εmπλοψmεντ φριχτιονσ ινδιχατινγ σιγνι…χαντλψ mορε φρεθυεντ
πριχε αδϕυστmεντσ.
Τηε ιντυιτιον ισ ασ φολλοωσ: υνδερ δεχρεασινγ ρετυρνσ το σχαλε ορ ιν τηε πρεσενχε οφ εmπλοψ−
mεντ φριχτιονσ, α …ρm’σ mαργιναλ χοστ ισ νο λονγερ ινδεπενδεντ οφ ιτσ οων λεϖελ οφ ουτπυτ (ανδ α
χονσιδεραβλψ στεεπερ φυνχτιον οφ ουτπυτ υνδερ εmπλοψmεντ φριχτιονσ). Α …ρm τηατ χοντεmπλατεσ
ραισινγ ιτσ πριχε υνδερστανδσ τηατ τηισ ιmπλιεσ λεσσ δεmανδ ανδ τηερεφορε λεσσ ουτπυτ. Τηε ρε−
δυχεδ ουτπυτ ιmπλιεσ α λοωερ mαργιναλ χοστ. Οτηερ τηινγσ βεινγ εθυαλ, τηε λοωερ mαργιναλ χοστ
ινδυχεσ α προ…τ mαξιmιζινγ …ρm το ποστ α λοωερ πριχε. Τηε ιντροδυχτιον οφ εmπλοψmεντ φριχ−
τιονσ τηεν ινδυχεσ πριχε−αδϕυστινγ …ρmσ το κεεπ τηειρ ρελατιϖε πριχε χλοσε το τηε νον−αδϕυστερσ.
Ηενχε, τηε σλυγγισηνεσσ οφ ιν‡ατιον ρεσπονσεσ το χηανγεσ ιν ουτπυτ (λοω εστιmατεσ οφ ) χαν βε
ρεχονχιλεδ ωιτη ινδιϖιδυαλ …ρmσ ‡εξιβιλιτψ ιν χηανγινγ πριχεσ.
Wηψ ισ τηε ε¤εχτ οφ τηε ιντροδυχτιον οφ εmπλοψmεντ φριχτιονσ σο στρονγ (ωηιλε χαπιταλ ισ
νοτ)? Τηε εξπλανατιον σεεmσ το βε ιν τηε ουτπυτ σηαρε οφ τηε χονστραινεδ προδυχτιον φαχτορ.
Ιν τηε DΡΣ mοδελ, τηε χονστραινεδ φαχτορ σηαρε,

, ισ ηαλφ οφ τηε υνχονστραινεδ φαχτορ σηαρε

(τηε λαβορ ινπυτ), ωηερεασ ιν τηε εmπλοψmεντ φριχτιονσ mοδελ τηε χονστραινεδ φαχτορ, φυλλ τιmε
εmπλοψmεντ, ρεπρεσεντσ τηε mοστ σιγνι…χαντ προδυχτιον φαχτορ (η1 Ν1 ισ αβουτ 4 τιmεσ λαργερ
τηαν η2 Ν2 ). Χονσιδερ α ϖαλυε οφ

οφ 0.02. Ιφ

ωερε το βε δουβλε ιτ ωουλδ ιmπλψ α

= 0:575;

α σιγνι…χαντλψ σmαλλερ ϖαλυε. Αλτερνατιϖελψ, ρεδυχινγ τηε σιζε οφ τηε στραιγητ τιmε λαβορ ινπυτ
ρελατιϖε το τηε οϖερτιmε ινπυτ ιν τηε εmπλοψmεντ φριχτιονσ mοδελ λεαδσ το α συβσταντιαλ ρισε ιν
τηε ιmπλιεδ περιοδ βετωεεν πριχε αδϕυστmεντσ. Λοωερινγ τηε στεαδψ στατε ϖαλυε οφ Ν1 το 0.20
ανδ τηε στραιγητ τιmε σηιφτ (η1 ) το 200 ρεσυλτσ ιν α ϖαλυε οφ

εθυαλ το 0.632. Χαπιταλ σιmπλψ δοεσ

νοτ ρεπρεσεντ α λαργε ενουγη προπορτιον οφ …ρmσ χοστσ φορ τηε ιντροδυχτιον οφ ρεαλιστιχ λεϖελσ οφ
φριχτιονσ ιν τηισ φαχτορ το συ′χιεντλψ ρεδυχε τηε ελαστιχιτψ οφ τηε δεσιρεδ πριχε ωιτη ρεσπεχτ το
ουτπυτ.
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4.3

Στρυχτυραλ εστιmατεσ οφ τηε ΝΚ mοδελ

Τηε ρεδυχεδ φορm εθυατιον εστιmατεσ αρε ϖαλιδ ινδεπενδεντλψ οφ τηε ασσυmπτιονσ mαδε ρεγαρδινγ
χαπιταλ ορ εmπλοψmεντ ριγιδιτιεσ. Ηοωεϖερ, ασ νοτεδ βψ Wοοδφορδ (2005) εστιmατιον οφ τηε
ΝΚΠΧ “προϖιδεσ νο διρεχτ εϖιδενχε ρεγαρδινγ τηε φρεθυενχψ οφ πριχε αδϕυστmεντ, νορ ανψ ωαψ
οφ τεστινγ ωηιχη οφ τηε αλτερνατιϖε ποσσιβλε ασσυmπτιονσ αβουτ τηε σπεχι…χιτψ οφ φαχτορ mαρκετσ
ισ τηε χορρεχτ ονε.” Τηερεφορε, εστιmατεσ οφ τηε στρυχτυραλ παραmετερσ αρε ηιγηλψ χονδιτιονεδ βψ
mοδελλινγ ασσυmπτιονσ ανδ σηουλδ βε ιντερπρετεδ ωιτη χαρε.
Στρυχτυραλ παραmετερσ εστιmατεσ φορ τηε τωο ρεαλ mαργιναλ χοστ mεασυρεσ φορ βοτη τηε πυρελψ
φορωαρδ−λοοκινγ ΝΚΠΧ ανδ ηψβριδ ΝΚΠΧ αρε ρεπορτεδ ρεσπεχτιϖελψ ιν Ταβλεσ 6 ανδ 7 (τηε
δελτα mετηοδ ωασ αππλιεδ το …νδ τηε στανδαρδ ερρορσ). Φορ τηε ΡΥΛΧ σεριεσ τηεσε εστιmατεσ αρε
οβταινεδ υνδερ τηε DΡΣ χασε ωηιλε φορ τηε ΡΟΛΧ τηε εmπλοψmεντ φριχτιονσ mοδελ ωασ υσεδ.
Φορ τηε πυρελψ φορωαρδ−λοοκινγ mοδελ τηε εστιmατεδ ϖαλυεσ οφ

αρε χλοσε το 0.7 φορ τηε λαβορ

σηαρε ωιτη ειτηερ ινστρυmεντ σετ. Wιτη τηε ΡΟΛΧ σεριεσ τηε ϖαλυεσ φουνδ αρε νονσενσιχαλ (νοτ
συρπρισινγλψ σινχε τηε τηεορψ ρεθυιρεσ

> 0). Φορ τηε ηψβριδ mοδελ

ισ φουνδ το βε ιν τηε ρανγε

0.5–0.6 φορ τηε ρεγρεσσιονσ ωιτη ΡΥΛΧ ωηιλε φορ τηε ρεγρεσσιονσ ωιτη ΡΟΛΧ ισ βετωεεν 0.2–0.3.
Τηε λοωερ ϖαλυεσ φορ ΡΟΛΧ αρε τηε ρεσυλτ οφ βοτη α ηιγηερ χοε′χιεντ σλοπε ον mαργιναλ χοστσ
φροm τηε ρεδυχεδ φορm εστιmατεσ ανδ αλσο οφ τηε ασσυmπτιον οφ εmπλοψmεντ φριχτιονσ. Υνδερ
τηε DΡΣ ασσυmπτιον

ωουλδ βε 0.42 ωιτη ινστρυmεντ σετ 1 ανδ 0.26 ωιτη ινστρυmεντ σετ 2.

Τηε ιmπλιεδ εστιmατεσ οφ τηε φραχτιον οφ βαχκωαρδ−λοοκινγ …ρmσ (!) αρε ιν τηε 0.5–0.6 ρανγε
φορ τηε ΡΟΛΧ σεριεσ ανδ ιν τηε 0.6–0.7 ρανγε φορ ΡΥΛΧ. Τηισ ισ θυιτε συρπρισινγ γιϖεν τηατ
τηε χοε′χιεντσ ον λαγγεδ ιν‡ατιον αρε αχτυαλλψ λαργερ φορ τηε ΡΟΛΧ σεριεσ. Τηεσε ρεσυλτσ αρε ιν
λινε ωιτη Ρυδδ ανδ Wηελαν’σ (2007) χονχερνσ ον τηε δι′χυλτψ οφ ιντερπρετινγ εστιmατεσ ον τηε
ρελατιϖε ιmπορτανχε οφ βαχκωαρδ ϖερσυσ φορωαρδ−λοοκινγ βεηαϖιορ φροm ηψβριδ mοδελσ.
Τηε εστιmατιον ρεσυλτσ (σηοων ιν τηε ωεβ αππενδιξ) ιν τηισ ανδ τηε πριορ σεχτιον αρε ροβυστ
το χοντρολλινγ φορ ουτλιερσ ανδ ρεστριχτινγ

εθυαλ το υνιτψ (ωηιχη ιmπλιεσ

ηψβριδ mοδελ).
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β

+

φ

= 1 ιν τηε

5

Χονχλυσιον

Τηισ παπερ δεσχριβεσ α ΝΚ mοδελ ωιτη στραιγητ τιmε ανδ οϖερτιmε λαβορ. Τηε ιντροδυχτιον οφ
εmπλοψmεντ φριχτιονσ αλλοωσ τηε mοδελ το βε χονσιστεντ ωιτη βοτη τηε mιχρο εϖιδενχε ον τηε
φρεθυενχψ οφ πριχε αδϕυστmεντ ανδ τηε ρεαχτιον οφ ιν‡ατιον το mοϖεmεντσ ιν αγγρεγατε λαβορ
χοστσ. Σινχε …ρmσ αρε ονλψ αλλοωεδ το χηανγε οϖερτιmε ηουρσ το ρεαχτ το υνεξπεχτεδ σηοχκσ,
τηισ mοδελ ιmπλιεσ τηατ …ρmσ’ mαργιναλ χοστσ σηουλδ βε mεασυρεδ βψ οϖερτιmε ωορκ χοστσ. Ι
χονστρυχτ α mαργιναλ χοστ mεασυρε βασεδ ον οϖερτιmε χοστσ ωηιχη υνλικε τηε λαβορ σηαρε ισ
φουνδ το βε προχψχλιχαλ. ΓΜΜ εστιmατιον ρεσυλτσ υσινγ τηισ νεω mαργιναλ χοστ mεασυρε αρε
ιν αχχορδανχε ωιτη τηεορψ (ανδ στατιστιχαλλψ σιγνι…χαντ) φορ τηε ηψβριδ ΝΚΠΧ βυτ νοτ φορ τηε
πυρελψ φορωαρδ−λοοκινγ ΝΚΠΧ. Ανοτηερ ιmπορταντ ρεσυλτ ισ τηατ λαγγεδ ιν‡ατιον ισ φουνδ το
βε θυαντιτατιϖελψ mυχη mορε ρελεϖαντ τηαν εξπεχτεδ φυτυρε ιν‡ατιον ιν εστιmατεσ οφ τηε ηψβριδ
ΝΚΠΧ. Τηε εmπιριχαλ ρεσυλτσ ιν τηισ παπερ τηερεφορε συγγεστ τηατ οϖερτιmε λαβορ ισ ιmπορταντ
το οβταιν α mορε πλαυσιβλε mεασυρε οφ …ρmσ’ mαργιναλ χοστσ ανδ τηατ ιτ ισ αλσο νεχεσσαρψ το
ινχλυδε βαχκωαρδ−λοοκινγ βεηαϖιορ φορ α γοοδ δεσχριπτιον οφ ιν‡ατιον δψναmιχσ.

Ρεφερενχεσ
[1] Αλτιγ, D. , Λ. Χηριστιανο, Μ. Ειχηενβαυm, ανδ ϑ. Λινδε, “Φιρm−Σπεχι…χ Χαπιταλ, Νοmιναλ
Ριγιδιτιεσ ανδ τηε Βυσινεσσ Χψχλε,” Ρεϖιεω οφ Εχονοmιχ Dψναmιχσ 14 (2011), 225−247.
[2] Ανδερσον, Τ., ανδ Η. Ρυβιν, “Εστιmατιον οφ τηε παραmετερσ οφ α σινγλε εθυατιον ιν α
χοmπλετε σψστεm οφ στοχηαστιχ εθυατιονσ,” Ανναλσ οφ Ματηεmατιχαλ Στατιστιχσ 20 (1949),
46−63.
[3] Ανγριστ, ϑ., ανδ Σ. Πισχηκε, Μοστλψ Ηαρmλεσσ Εχονοmετριχσ (Πρινχετον, Νϑ: Πρινχετον
Υνιϖερσιτψ Πρεσσ, 2009).
[4] Βαλλ, Λ., ανδ D. Ροmερ, “Ρεαλ Ριγιδιτιεσ ανδ τηε Νον−νευτραλιτψ οφ Μονεψ,” Ρεϖιεω οφ
Εχονοmιχ Στυδιεσ 57 (1990), 183−203.

23

[5] Βατινι, Ν., Β. ϑαχκσον, ανδ Σ. Νιχκελλ, “Αν οπεν−εχονοmψ νεω Κεψνεσιαν Πηιλλιπσ χυρϖε
φορ τηε Υ.Κ,” ϑουρναλ οφ Μονεταρψ Εχονοmιχσ 52 (2005), 1061−1071.
[6] Βαυm, Χ., Μ. Σχηα¤ερ, ανδ Σ. Στιλλmαν, “ΙςΡΕΓ29: Στατα mοδυλε φορ εξτενδεδ ινστρυmεν−
ταλ ϖαριαβλεσ/2ΣΛΣ ανδ ΓΜΜ εστιmατιον (ϖ9),” Βοστον Χολλεγε Dεπαρτmεντ οφ Εχονοmιχσ
Στατιστιχαλ Σοφτωαρε Χοmπονεντσ Σ4254010 (2010).
[7] Βιλσ, Μ., “Τηε Χψχλιχαλ Βεηαϖιορ οφ Μαργιναλ Χοστ ανδ Πριχε” Αmεριχαν Εχονοmιχ Ρεϖιεω
77 (1987), 838−55.
[8] Βλανχηαρδ, Ο., ανδ ϑ. Γαλ, “Λαβορ Μαρκετσ ανδ Μονεταρψ Πολιχψ: Α Νεω Κεψνεσιαν Μοδελ
ωιτη Υνεmπλοψmεντ,” Αmεριχαν Εχονοmιχ ϑουρναλ: Μαχροεχονοmιχσ 2 (2010), 1−30.
[9] Χοοπερ, Ρ., ανδ ϑ. Wιλλισ, “Τηε Εχονοmιχσ οφ Λαβορ Αδϕυστmεντ: Ινφερενχεσ φροm τηε
Γαπ,” Φεδεραλ Ρεσερϖε Βανκ οφ Κανσασ Χιτψ ωορκινγ Παπερ 02−11 (2002).
[10] Γαλ, ϑ., ανδ Μ. Γερτλερ, “Ιν‡ατιον δψναmιχσ: Α στρυχτυραλ εχονοmετριχ αναλψσισ,” ϑουρναλ
οφ Μονεταρψ Εχονοmιχσ 44 (1999), 195−222.
[11] Γαλ, ϑ., ανδ Π. Ραβαναλ, “Τεχηνολογψ Σηοχκσ ανδ Αγγρεγατε Φλυχτυατιονσ: Ηοω Wελλ Dοεσ
τηε ΡΒΧ Μοδελ Φιτ Ποστ−Wαρ ΥΣ Dατα?,” ΧΕΠΡ Dισχυσσιον Παπερσ 4522 (2004).
[12] Γαλ, ϑ., Μ. Γερτλερ, ανδ ϑ. Dαϖιδ Λ⌠πεζ−Σαλιδο, “Ροβυστνεσσ οφ τηε εστιmατεσ οφ τηε ηψβριδ
Νεω Κεψνεσιαν Πηιλλιπσ χυρϖε,” ϑουρναλ οφ Μονεταρψ Εχονοmιχσ 52 (2005), 1107−1118.
[13] Γαλ, ϑ., Μονεταρψ Πολιχψ, Ιν‡ατιον ανδ τηε Βυσινεσσ Χψχλε: Αν Ιντροδυχτιον το τηε Νεω
Κεψνεσιαν Φραmεωορκ (Πρινχετον, Νϑ: Πρινχετον Υνιϖερσιτψ Πρεσσ, 2008).
[14] Ηαλλ, Γ., “Οϖερτιmε, ε¤ορτ, ανδ τηε προπαγατιον οφ βυσινεσσ χψχλε σηοχκσ,” ϑουρναλ οφ
Μονεταρψ Εχονοmιχσ 38 (1996), 139−160.
[15] Ηαmερmεση, D., Λαβορ Dεmανδ (Πρινχετον, Νϑ: Πρινχετον Υνιϖερσιτψ Πρεσσ, 1993).
[16] Ηαmερmεση, D., ανδ Γ. Πφανν, “Αδϕυστmεντ Χοστσ ιν Φαχτορ Dεmανδ,” ϑουρναλ οφ Εχο−
νοmιχ Λιτερατυρε 34 (1996), 1264−1292.
24

[17] Ηανσεν, Γ., “Ινδιϖισιβλε λαβορ ανδ τηε βυσινεσσ χψχλε,” ϑουρναλ οφ Μονεταρψ Εχονοmιχσ 16
(1985), 309−327.
[18] Ηανσεν, Γ., ανδ Τ. Σαργεντ, “Στραιγητ τιmε ανδ οϖερτιmε ιν εθυιλιβριυm,” ϑουρναλ οφ
Μονεταρψ Εχονοmιχσ 21 (1988), 281−308.
[19] Κλενοω, Π., ανδ Ο. Κρψϖτσοϖ, “Στατε−Dεπενδεντ ορ Τιmε−Dεπενδεντ Πριχινγ: Dοεσ ιτ
Ματτερ φορ Ρεχεντ Υ.Σ. Ιν‡ατιον?,” ΝΒΕΡ Wορκινγ Παπερσ 11043 (2005).
[20] Λυχασ, Ρ. Ε., “Χαπαχιτψ, Οϖερτιmε, ανδ Εmπιριχαλ Προδυχτιον Φυνχτιονσ,” Αmεριχαν Εχο−
νοmιχ Ρεϖιεω 60 (1970), 23−27.
[21] Μαζυmδερ, Σ., “Τηε νεω Κεψνεσιαν Πηιλλιπσ χυρϖε ανδ τηε χψχλιχαλιτψ οφ mαργιναλ χοστ,”
ϑουρναλ οφ Μαχροεχονοmιχσ 32 (2010), 747−765.
[22] Νεωεψ, W., ανδ Κ. Wεστ, “Αυτοmατιχ Λαγ Σελεχτιον ιν Χοϖαριανχε Ματριξ Εστιmατιον,”
Ρεϖιεω οφ Εχονοmιχ Στυδιεσ 61 (1994), 631–653.
[23] Ραϖεννα, Φ., ανδ Χ. Wαλση, “ςαχανχιεσ, υνεmπλοψmεντ, ανδ τηε Πηιλλιπσ χυρϖε,” Ευροπεαν
Εχονοmιχ Ρεϖιεω 52 (2008), 1494−1521.
[24] Ρογερσον, Ρ., “Ινδιϖισιβλε λαβορ, λοττεριεσ ανδ εθυιλιβριυm,” ϑουρναλ οφ Μονεταρψ Εχο−
νοmιχσ 21 (1988), 3−16.
[25] Ρυδδ., ϑ., ανδ Κ. Wηελαν, “Μοδελινγ Ιν‡ατιον Dψναmιχσ: Α Χριτιχαλ Ρεϖιεω οφ Ρεχεντ
Ρεσεαρχη,” ϑουρναλ οφ Μονεψ, Χρεδιτ ανδ Βανκινγ 39 (2007), 155−170.
[26] Σαργεντ, Τ. ϑ., ανδ Ν. Wαλλαχε, “Τηε Ελαστιχιτψ οφ Συβστιτυτιον ανδ Χψχλιχαλ Βεηαϖιορ οφ
Προδυχτιϖιτψ, Wαγεσ, ανδ Λαβορ’σ Σηαρε,” Αmεριχαν Εχονοmιχ Ρεϖιεω 64 (1974), 257−63.
[27] Σαργεντ, Τ. ϑ., “Εστιmατιον οφ Dψναmιχ Λαβορ Dεmανδ Σχηεδυλεσ υνδερ Ρατιοναλ Εξπεχ−
τατιονσ,” ϑουρναλ οφ Πολιτιχαλ Εχονοmψ 86 (1978), 1009−44.
[28] Σηιmερ, Ρ., “Τηε Χψχλιχαλ Βεηαϖιορ οφ Εθυιλιβριυm υνεmπλοψmεντ ανδ ςαχανχιεσ,” Αmερ−
ιχαν Εχονοmιχ Ρεϖιεω 95 (2005), 25−49.
25

[29] Σmετσ, Φ., ανδ Ρ. Wουτερσ, “Σηοχκσ ανδ Φριχτιονσ ιν ΥΣ Βυσινεσσ Χψχλεσ: Α Βαψεσιαν
DΣΓΕ Αππροαχη,” Αmεριχαν Εχονοmιχ Ρεϖιεω 97 (2007), 586−606.
[30] Σταιγερ, D., ανδ ϑ. Στοχκ, “Ινστρυmενταλ ςαριαβλεσ Ρεγρεσσιον ωιτη Wεακ Ινστρυmεντσ,”
Εχονοmετριχα 65 (1997), 557–586.
[31] Σϖεεν, Τ., ανδ Λ. Wεινκε, “Πιτφαλλσ ιν τηε Μοδελινγ οφ Φορωαρδ−Λοοκινγ Πριχε Σεττινγ ανδ
Ινϖεστmεντ Dεχισιονσ,” Νοργεσ Βανκ Wορκινγ Παπερ Νο.2004/1 (2004).
[32] Ταψλορ, ϑ. Β., Μονεταρψ Πολιχψ Ρυλεσ (Χηιχαγο, ΙΛ: Υνιϖερσιτψ οφ Χηιχαγο Πρεσσ, 1999).
[33] Τρεϕο, Σ. ϑ., “Τηε Ε¤εχτσ οφ Οϖερτιmε Παψ Ρεγυλατιον ον Wορκερ Χοmπενσατιον,” Αmεριχαν
Εχονοmιχ Ρεϖιεω 81 (1991), 719−40.
[34] Τριγαρι, Α., “Εθυιλιβριυm Υνεmπλοψmεντ, ϑοβ Φλοωσ, ανδ Ιν‡ατιον Dψναmιχσ,” ϑουρναλ οφ
Μονεψ, Χρεδιτ ανδ Βανκινγ 41 (2009), 1−33.
[35] Wαλση, Χ., “Λαβορ Μαρκετ Σεαρχη, Στιχκψ Πριχεσ, ανδ Ιντερεστ Ρατε Ρυλεσ,” Ρεϖιεω οφ
Εχονοmιχ Dψναmιχσ 8, 829−849.
[36] Wοοδφορδ, Μ., Ιντερεστ ανδ Πριχεσ (Πρινχετον, Νϑ: Πρινχετον Υνιϖερσιτψ Πρεσσ 2003).
[37] Wοοδφορδ, Μ., “Φιρm−Σπεχι…χ Χαπιταλ ανδ τηε Νεω−Κεψνεσιαν Πηιλλιπσ Χυρϖε,” Ιντερνα−
τιοναλ ϑουρναλ οφ Χεντραλ Βανκινγ 1 (2005).

26

Νοτεσ
1

Ιν χηαπτερ 3 Γαλ (2008) σηοωσ τηατ λογ δεϖιατιονσ ιν ρεαλ mαργιναλ χοστ (mχτ ) φροm στεαδψ

στατε αρε ποσιτιϖελψ ρελατεδ τηε λογ δεϖιατιον οφ ουτπυτ φροm ιτσ ‡εξιβλε πριχε χουντερπαρτ, τηε
ουτπυτ γαπ (∼
ψτ ), ιν τηε βασιχ ΝΚ mοδελ (τηατ ισ mχτ = ψ∼τ ωηερε

> 0). Wοοδφορδ (2003,

π.181) σηοωσ τηισ χονχλυσιον ισ νοτ “σπεχιαλ το τηε παρτιχυλαρ στρυχτυρε οφ προδυχτιον χοστσ ανδ
δεmανδ ασσυmεδ” ανδ ισ τρυε ιν α βροαδ χλασσ οφ στανδαρδ mοδελσ. Φορ ρεαλ mαργιναλ χοστ το
βε χουντερχψχλιχαλ ιτ ωουλδ ηαϖε το βε τηε χασε τηατ τηε βυσινεσσ χψχλε ισ mοστλψ δριϖεν βψ προ−
δυχτιϖιτψ σηοχκσ, σινχε δυε το πριχε στιχκινεσσ ουτπυτ ωουλδ νοτ ινχρεασε ασ mυχη ασ ιτσ ‡εξιβλε
χουντερπαρτ. Φορ αλλ οτηερ χονϖεντιοναλ σηοχκσ (ε.γ, τηοσε χονσιδερεδ ιν Σmετσ ανδ Wουτερσ,
2007), εϖεν φορ οτηερ συππλψ σηοχκσ συχη ασ ωαγε−mαρκ υπ σηοχκσ, τηε ΝΚ mοδελ πρεδιχτσ ουτπυτ
το βε ποσιτιϖελψ χορρελατεδ ωιτη τηε ουτπυτ γαπ. Ηοωεϖερ τηε ΝΚ mοδελ αλσο πρεδιχτσ α νεγατιϖε
ιmπαχτ οφ προδυχτιϖιτψ ον ηουρσ ωορκεδ. Γιϖεν τηε στρονγλψ ποσιτιϖε χορρελατιον βετωεεν ουτπυτ
ανδ ηουρσ ωορκεδ οϖερ τηε βυσινεσσ χψχλε τηισ ιmπλιεσ τηατ ιτ ωουλδ βε ηαρδ το ρεχονχιλε τηε
ΝΚ mοδελ ωιτη α πρεδοmιναντ ρολε φορ προδυχτιϖιτψ σηοχκσ οϖερ τηε χψχλε. Τηε ωορκ οφ βοτη
Σmετσ ανδ Wουτερσ (2007) ανδ Γαλ ανδ Ραβαναλ (2004) χον…ρmσ τηατ προδυχτιϖιτψ σηοχκσ δο
νοτ σεεm το πλαψ α δοmιναντ ρολε ιν δριϖινγ ουτπυτ.
2

Τηε mοδελ αλλοωσ φορ αδϕυστmεντ αλονγ βοτη τηε ιντενσιϖε (χηανγεσ ιν οϖερτιmε εmπλοψmεντ)

ανδ εξτενσιϖε mαργιν (χηανγεσ ιν στραιγητ τιmε εmπλοψmεντ) ιν ηουρσ. Ιν τηε δατα, mοστ
‡υχτυατιονσ ιν αγγρεγατε ηουρσ ωορκεδ χοmε φροm τηε εξτενσιϖε mαργιν. Ηοωεϖερ, ιν στανδαρδ
ϖερσιονσ οφ τηε ΝΚ mοδελ αλλ ‡υχτυατιονσ ιν αγγρεγατε ηουρσ αρε mαδε αλονγ τηε ιντενσιϖε
mαργιν (τηατ ισ, αλλ τηε ϖαριατιον ισ ιν ηουρσ περ ωορκερ). Ιν τηισ χοντεξτ ιτ ισ ρελεϖαντ το mακε
ρεφερενχε το τηε σεαρχη−mατχη λιτερατυρε ωηιχη ηασ αλσο ιντροδυχεδ ‡υχτυατιονσ ιν αγγρεγατε
ηουρσ ωορκεδ ρεσυλτινγ φροm τηε εξτενσιϖε mαργιν ιν ΝΚ mοδελσ, ε.γ., Wαλση (2005), Τριγαρι
(2009) ανδ Βλανχηαρδ ανδ Γαλ (2010).
3

Τηισ ισ χονσιστεντ ωιτη τηε ωορκ οφ Ηαmερmεση (1993) ωηιχη σηοωσ τηατ ηουρσ περ ωορκερ

αδϕυστ mορε ραπιδλψ τηαν εmπλοψmεντ.
4

Φορ α ρεφερενχε ον τηε ε¤εχτσ οφ οϖερτιmε παψ ρεγυλατιον σεε Τρεϕο (1991).
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5

Τηε φαχτ τηατ Ηοδριχκ−Πρεσχοττ (Η−Π) …λτερεδ οϖερτιmε εmπλοψmεντ ισ αβουτ τωιχε ασ

ϖολατιλε ασ ρεαλ ΓDΠ ορ στραιγητ τιmε λαβορ (σεε Ηαλλ, 1996) χον…ρmσ τηερε ισ αν ιmπορταντ
βυσινεσσ χψχλε διmενσιον το ιτ.
6

Τηισ “σηιφτ ωορκ” προδυχτιον φυνχτιον ωασ δεϖελοπεδ βψ Λυχασ (1970) ανδ σηοων το βε mορε

“χονσιστεντ ωιτη οβσερϖεδ χψχλιχαλ παττερνσ ιν προδυχτιον ανδ ρεαλ ωαγεσ” τηαν τηε στανδαρδ
νεοχλασσιχαλ ανδ τηε …ξεδ φαχτορ προπορτιονσ προδυχτιον φυνχτιονσ. Οτηερ παπερσ ωηιχη αλσο
mακε υσε οφ τηισ προδυχτιον φυνχτιον αρε Σαργεντ ανδ Wαλλαχε (1974) ανδ Σαργεντ (1978).
7

Στυδιεσ υσινγ αγγρεγατε θυαρτερλψ δατα, συmmαριζεδ ιν Ηαmερmεση (1993), σηοω τηε αϖεραγε

λαγ ιν αδϕυστινγ εmπλοψmεντ δεmανδ το βε τηρεε το σιξ mοντησ. Ατ τηε mιχρο λεϖελ, εmπλοψmεντ
αδϕυστmεντ χοστσ αρε αλσο φουνδ το βε σιγνι…χαντ (φορ α συρϖεψ σεε Ηαmερmεση & Πφανν, 1996),
ωιτη σοmε στυδιεσ συγγεστινγ τηεψ αmουντ το ασ mυχη ασ ονε ψεαρ παψρολλ φορ τηε αϖεραγε ωορκερ.
8

Πλεασε σεε τηε ωεβ αππενδιξ φορ δεταιλσ, χονχερνινγ τηισ συβσεχτιον.

9

Τηε Ξ−12−ΑΡΙΜΑ …λτερ ωασ αδοπτεδ ωηενεϖερ σεασοναλλψ αδϕυστεδ δατα ωασ νοτ αϖαιλαβλε,

εξχεπτ φορ τηε ιντερεστ ρατε σεριεσ ωηιχη ωερε λεφτ υναδϕυστεδ.
10

Τηε σεριεσ φορ Ν1;τ ωασ οβταινεδ βψ συβτραχτινγ τηε νυmβερ οφ παρτ τιmε ωορκερσ (περσονσ

ωορκινγ λεσσ τηαν 35 ηουρσ α ωεεκ) φροm τηε τοταλ νυmβερ οφ ωορκερσ. Α σεριεσ φορ τοταλ οϖερτιmε
ηουρσ ωασ οβταινεδ βψ ρεmοϖινγ τοταλ παρτ τιmε ηουρσ ανδ στραιγητ τιmε ηουρσ (ασσυmινγ
τηε στραιγητ τιmε σηιφτ το βε 40 ηουρσ περ ωεεκ) φροm τηε τοταλ νυmβερ οφ ηουρσ ωορκεδ ιν
νοναγριχυλτυραλ ινδυστριεσ. Τηισ σεριεσ ωασ τηεν διϖιδεδ βψ Ν2;τ το οβταιν τηε αϖεραγε οϖερτιmε
σηιφτ σεριεσ (η2;τ ) ωηιχη ωασ τηεν χονϖερτεδ το θυαρτερλψ βψ ασσυmινγ α mοντη το βε εθυαλ το 4.3
ωεεκσ ανδ συmmινγ τηε ρεσυλτινγ mοντηλψ οβσερϖατιονσ. Τηε νεχεσσαρψ δατα το οβταιν Ν1;τ ; Ν2;τ
ανδ η2;τ ηασ ονλψ βεεν χολλεχτεδ βψ τηε ΒΛΣ σινχε ϑυνε 1976:
11

Τηε λαβστατ χοδεσ οφ τηε ΒΛΣ σεριεσ υσεδ αρε: ΛΝΥ02033235, ΛΝΥ02033241, ΛΝΣ12032197,

ΛΝΥ02033182, ΛΝΣ12033120, ΛΝΣ12035019 ανδ ΛΝΥ02033116. Τηε σεριεσ ΙD φορ τηε Στ. Λουισ
Φεδ δατα αρε: ΧΝΠ16Ος, ΧΟΜΠΡΝΦΒ, ΧΥΣΡ0000ΣΑΧ, ΓDΠΧ1, ΓDΠDΕΦ, ΓΣ1, ΓΣ10 ανδ
ΠΡΣ85006173.
12

Ιν τηε mοδελ χονσιδερεδ ηερε τηε οϖερτιmε σηιφτ ισ …ξεδ, βυτ σινχε τηισ ρεπρεσεντσ ανοτηερ

mεανσ βψ ωηιχη …ρmσ χαν αλσο ϖαρψ οϖερτιmε λαβορ, Ι mακε υσε οφ τηε δατα αϖαιλαβλε ιν τηισ
28

ασπεχτ ασ ωελλ (τηε εmπιριχαλ ρεσυλτσ οβταινεδ αρε ροβυστ το ειτηερ υσινγ α …ξεδ ορ ϖαριαβλε
οϖερτιmε σηιφτ).
13

Ρυδδ ανδ Wηελαν (2007), ποιντ ουτ τηατ “τηε λαβορ σηαρε τενδσ το ϕυmπ υπωαρδ ανδ ρεαχη

α λοχαλ πεακ νεαρ τηε ονσετ οφ τηε ΝΒΕΡ ρεχεσσιονσ.” Φορ τηε λαβορ σηαρε το βε α γοοδ προξψ
φορ ρεαλ mαργιναλ χοστ ανδ φορ ρεαλ mαργιναλ χοστ το ηαϖε α ποσιτιϖε χορρελατιον ωιτη τηε ουτπυτ
γαπ (ωηιχη ισ ιmπλιεδ βψ ΝΚ τηεορψ, ασ σηοων ιν χηαπτερ 3 οφ Γαλ, 2008), ωουλδ ιmπλψ τηατ
ουτπυτ ωασ αχτυαλλψ αβοϖε ποτεντιαλ δυρινγ εχονοmιχ ρεχεσσιονσ.
14

Τηερε αρε ηοωεϖερ σεϖεραλ δι¤ερενχεσ βετωεεν ΡΟΛΧ ανδ τηε mαργιναλ χοστ mεασυρε χον−

σιδερεδ βψ Βιλσ (1987) ανδ Μαζυmδερ (2010). Βιλσ ανδ Μαζυmδερ’σ mετηοδολογψ ισ δεπενδεντ
ον εστιmατινγ α mαργιναλ ωαγε σχηεδυλε φροm αϖεραγε ηουρσ περ ωορκερ (ανδ ον τηε φυνχτιον
ασσυmεδ φορ τηε mαργιναλ ωαγε σχηεδυλε). Αλσο, Βιλσ ανδ Μαζυmδερ’σ mαργιναλ χοστ mεασυρε
χαν ονλψ βε χοmπυτεδ φορ τηε mανυφαχτυρινγ σεχτορ σινχε τηε δατα υσεδ ισ νοτ αϖαιλαβλε ατ τηε
αγγρεγατε λεϖελ. Ον τηε οτηερ ηανδ, Βιλσ (1987) ανδ Μαζυmδερ (2010) δο νοτ ασσυmε τηατ τηε
mαργιναλ προδυχτ οφ οϖερτιmε λαβορ ισ ινδεπενδεντ φροm τηε αmουντ οφ στραιγητ τιmε λαβορ ηιρεδ
βψ τηε …ρm, ωηιχη ισ ασσυmεδ ιν τηε προδυχτιον φυνχτιον (10) υσεδ ηερε ανδ ιν Ηαλλ (1996). Ιτ
ισ τηερεφορε νοτ χλεαρ τηατ ονε mετηοδολογψ ισ πρεφεραβλε το τηε οτηερ.
15

Ραϖεννα ανδ Wαλση (2008) εξπλαιν ωηψ Γαλ ανδ Γερτλερ’σ (1999) ρεσυλτ ισ νο λονγερ οβ−

ταινεδ ιν υπδατεδ σαmπλεσ (Γαλ & Γερτλερ’σ, 1999, εστιmατεσ ωερε οβταινεδ ωιτη δατα φροm
1960Θ1 το 1997Θ4): “Τηε χροσσ−χορρελατιον βετωεεν ιν‡ατιον ανδ υνιτ λαβορ χοστ (Φιγ. 5)
σηοωσ ωηψ τηε ϖερψ φαχτ οφ εξτενδινγ τηε σαmπλε υπ το 2007 χαυσεσ τηε ρελατιονσηιπ το βρεακ
δοων. Ιν‡ατιον ισ ποσιτιϖελψ χορρελατεδ ωιτη χοντεmπορανεουσ ανδ φυτυρε ϖαλυεσ οφ υνιτ λαβορ
χοστ υπ το 1994—ασ πρεδιχτεδ βψ τηε τηεορψ—ωηιλε τηε χροσσ−χορρελατιον ισ ρεϖερσεδ ιν τηε
σαmπλε 1995–2007.”
16

Μαζυmδερ (2010) ανδ Ραϖεννα ανδ Wαλση (2008) οβταινεδ σιmιλαρ ρεσυλτσ (νεγατιϖε χοεφ−

…χιεντ εστιmατεσ) ωηεν εστιmατινγ τηε Νεω Κεψνεσιαν Πηιλλιπσ Χυρϖε ωιτη mοδελσ τηατ αλσο
αλλοωεδ φορ αδϕυστmεντ αλονγ βοτη τηε ιντενσιϖε ανδ εξτενσιϖε mαργιν ιν ηουρσ.
17

Τηεσε στατιστιχσ ωερε οβταινεδ βψ υσινγ αν εξτενσιον το Στατα’σ ιϖρεγρεσσ χοmmανδ δεϖελ−

οπεδ βψ Βαυm, Σχηα¤ερ ανδ Στιλλmαν (2010).
29

18

Τηε χονϖεντιοναλ …ρστ σταγε Φ στατιστιχ χαν βε mισλεαδινγ ωιτη mυλτιπλε ενδογενουσ ϖαρι−

αβλεσ, σινχε ιτ ωουλδ ηαϖε ηιγη ϖαλυεσ ιν χασεσ ωηεν σοmε ινστρυmεντσ αρε στρονγλψ χορρελατεδ
ωιτη σεϖεραλ ενδογενουσ ϖαριαβλεσ ωηιλε οτηερσ αρε ωεακ πρεδιχτορσ. Το χορρεχτ φορ τηισ Ανγριστ
ανδ Πισχηκε (2009) δεϖελοπεδ α mοδι…χατιον οφ τηε …ρστ−σταγε Φ στατιστιχ.
19

Σϖεεν ανδ Wεινκε (2004) ωηεν χοmπαρινγ τηε DΡΣ mοδελ ωιτη τηε …ρm−σπεχι…χ χαπιταλ

mοδελ ηαδ αλρεαδψ πρεϖιουσλψ οβσερϖεδ τηατ: “Τηε φυνχτιοναλ φορm οφ τηε ιν‡ατιον εθυατιον ιτσελφ
ισ ονλψ α¤εχτεδ το σοmε νεγλιγιβλε εξτεντ βψ τηε φεατυρε οφ ενδογενουσ χαπιταλ αχχυmυλατιον ατ
τηε …ρm λεϖελ.”
20

(

Τηεσε ρεσυλτσ αρε ροβυστ το δι¤ερεντ ϖαλυεσ οφ τηε εmπλοψmεντ αδϕυστmεντ χοστ φυνχτιον

Ν1

ανδ

Ν 1 ).

Φορ

= 0:02, λοωερινγ τηε ϖαλυε οφ τηε σεπαρατιον ρατε (

χηανγε τηε ιmπλιεδ ϖαλυε οφ . Φορ τηισ σαmε
αδϕυστmεντ χοστσ (
0.03 ανδ

Ν1

Ν 1)

το 0.03 δοεσ νοτ

εστιmατε, ινχρεασινγ τηε χυρϖατυρε ον εmπλοψmεντ

φροm 2 το 3 ωουλδ ονλψ ραισε

το 0.5 ωουλδ mακε

Ν 1)

εθυαλ το 0.439.
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φροm 0.456 το 0.458. Λοωερινγ

Ν 1 το

6

Ταβλεσ
Ταβλε 1: Χοmπαρισον οφ mαργιναλ χοστ mεασυρεσ (1977Θ3–2006Θ3)
Στανδ. Dεϖ.

Χορρελατιον ωιτη
τ 1

τ

τ+1

τ

τ+1

ψτ

ΡΥ ΛΧτ

0.021

0.59

0.57

0.55

−0.05

−0.05

−0.14

ΡΟΛΧτ

0.031

0.00

0.05

0.13

0.10

0.17

0.39

ψτ

0.014

0.13

0.18

0.22

0.11

0.09

1.00
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ΡΥ ΛΧτ

1

ΡΟΛΧτ

1

ψτ

1

0.91
0.69
0.86

Ταβλε 2: ΓΜΜ ρεδυχεδ φορm εστιmατεσ οφ τηε πυρελψ φορωαρδ−λοοκινγ ΝΚΠΧ (1977Θ3–2006Θ3)
Ινστρυmεντ σετ 1

τ+1

ΡΥ ΛΧτ

τ+1

ΡΟΛΧτ

Ινστρυmεντ σετ 2

χοεφ. εστ.

στ. ερρ.

Φ τεστ

Α−Π Φ τεστ χοεφ. εστ.

στ. ερρ.

Φ τεστ

Α−Π Φ τεστ

0.958

(0.024)

65.36

50.83

0.968

(0.061)

27.32

22.89

0.037

(0.019)

168.09

58.24

0.039

(0.049)

127.32

60.03

Προβ. ϑ

0.980

Α−Ρ τεστ

120.79

Προβ. ϑ

0.777

Α−Ρ τεστ

124.62

0.992

(0.017)

70.63

73.44

1.003

(0.037)

29.06

29.84

−0.034

(0.015)

39.95

38.43

−0.021

(0.023)

30.98

27.42

Προβ. ϑ

0.993

Α−Ρ τεστ

164.02

Προβ. ϑ

0.709

Α−Ρ τεστ

122.67

Ινστ. σετ 1: φουρ λαγσ οφ ιν‡ατιον, τηε mαργιναλ χοστ ϖαριαβλε, δετρενδεδ ουτπυτ, τηε λονγ−σηορτ
ιντερεστ ρατε σπρεαδ, ωαγε ιν‡ατιον ανδ χοmmοδιτψ ιν‡ατιον. Ινστ. σετ 2: φουρ λαγσ οφ ιν‡ατιον
ανδ τωο λαγσ οφ τηε mαργιναλ χοστ ϖαριαβλε, δετρενδεδ ουτπυτ, τηε λονγ−σηορτ ιντερεστ ρατε σπρεαδ,
ωαγε ιν‡ατιον ανδ χοmmοδιτψ ιν‡ατιον. Ιν αλλ ρεγρεσσιονσ α Νεωεψ−Wεστ ηετεροσκεδαστιχιτψ ανδ
αυτοχορρελατιον χονσιστεντ (ΗΑΧ) ωειγητινγ mατριξ ωασ υσεδ ωιτη λαγ ορδερ σελεχτεδ βψ Νεωεψ
ανδ Wεστ’σ (1994) οπτιmαλ λαγ−σελεχτιον αλγοριτηm. ΗΑΧ στανδαρδ ερρορσ αρε σηοων ιν βραχκετσ.
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Ταβλε 3: ΓΜΜ ρεδυχεδ φορm εστιmατεσ οφ τηε ηψβριδ ΝΚΠΧ (1977Θ3–2006Θ3)
Ινστρυmεντ σετ 1

Ινστρυmεντ σετ 2

χοεφ. εστ.

στ. ερρ.

Φ τεστ

τ 1

0.544

(0.037)

437.95

30.02

τ+1

0.441

(0.042)

189.03

0.011

(0.009)

Προβ. ϑ

τ 1
τ+1

ΡΥ ΛΧτ

ΡΟΛΧτ

Α−Π Φ τεστ χοεφ. εστ.

στ. ερρ.

Φ τεστ

Α−Π Φ τεστ

0.583

(0.050)

398.79

33.72

14.20

0.396

(0.055)

89.56

6.43

418.15

174.72

0.018

(0.011)

310.76

173.92

0.999

Α−Ρ τεστ

200.46

Προβ. ϑ

0.846

Α−Ρ τεστ

243.02

0.648

(0.057)

434.65

16.34

0.757

(0.079)

314.55

18.23

0.334

(0.061)

206.71

5.72

0.222

(0.082)

97.05

6.08

0.023

(0.010)

108.03

92.78

0.042

(0.017)

62.19

27.33

Προβ. ϑ

0.999

Α−Ρ τεστ

184.93

Προβ. ϑ

0.832

Α−Ρ τεστ

184.17

Ινστ. σετ 1: φουρ λαγσ οφ ιν‡ατιον, τηε mαργιναλ χοστ ϖαριαβλε, δετρενδεδ ουτπυτ, τηε λονγ−σηορτ
ιντερεστ ρατε σπρεαδ, ωαγε ιν‡ατιον ανδ χοmmοδιτψ ιν‡ατιον. Ινστ. σετ 2: φουρ λαγσ οφ ιν‡ατιον
ανδ τωο λαγσ οφ τηε mαργιναλ χοστ ϖαριαβλε, δετρενδεδ ουτπυτ, τηε λονγ−σηορτ ιντερεστ ρατε σπρεαδ,
ωαγε ιν‡ατιον ανδ χοmmοδιτψ ιν‡ατιον. Ιν αλλ ρεγρεσσιονσ α Νεωεψ−Wεστ ηετεροσκεδαστιχιτψ ανδ
αυτοχορρελατιον χονσιστεντ (ΗΑΧ) ωειγητινγ mατριξ ωασ υσεδ ωιτη λαγ ορδερ σελεχτεδ βψ Νεωεψ
ανδ Wεστ’σ (1994) οπτιmαλ λαγ−σελεχτιον αλγοριτηm. ΗΑΧ στανδαρδ ερρορσ αρε σηοων ιν βραχκετσ.
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Ταβλε 4: Μιχρο εϖιδενχε ον τηε φρεθυενχψ οφ πριχε αδϕυστmεντ
Σαmπλε

φρ

ιmπλιεδ ΑΠ D

ιmπλιεδ

0.293

3.413

0.121

Ρεγυλαρ πριχεσ 0.233

4.292

0.301

0.26

3.846

0.220

Ρεγυλαρ πριχεσ 0.207

4.831

0.379

1. Αλλ Ιτεmσ
Αλλ πριχεσ

2. Χορε Ιτεmσ
Αλλ πριχεσ

Τηε …ρστ χολυmν ισ φροm Κλενοω ανδ Κρψϖτσοϖ (2005) ανδ γιϖεσ τηε mεαν φραχτιον οφ χηανγ−
ινγ mοντηλψ πριχεσ, φ ρ. ΑΠ D ισ τηε ιmπλιεδ mεαν νυmβερ οφ mοντησ φορ ωηιχη α πριχε ρεmαινσ
…ξεδ. Τηε λαστ χολυmν γιϖεσ υσ τηε ιmπλιεδ προβαβιλιτψ οφ α πριχε βεινγ …ξεδ φορ α θυαρτερ
(ΑΠ D = 1=φ ρ =

3
1

).
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Ταβλε 5: Ιmπλιχατιονσ φορ αϖεραγε πριχε δυρατιον
οφ αλτερνατιϖε ασσυmπτιονσ αβουτ φαχτορ mαρκετσ
ΧΡΣ ( = 0)

DΡΣ ( = 0:33) Εmπλοψmεντ Φριχτιονσ

ΑΠ D

ΑΠ D

ΑΠ D

0.05 0.804 15.268 0.619

7.867

0.308

4.335

0.04 0.823 16.916 0.651

8.588

0.344

4.570

0.03 0.845 19.345 0.689

9.651

0.390

4.919

0.02 0.872 23.468 0.738

11.454

0.456

5.514

ισ τηε ιmπλιεδ προβαβιλιτψ οφ α πριχε βεινγ …ξεδ φορ α θυαρτερ. ΑΠ D ισ τηε ιmπλιεδ mεαν
νυmβερ οφ mοντησ φορ ωηιχη α πριχε ρεmαινσ …ξεδ (ΑΠ D =
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3
1

).

Ταβλε 6: Στρυχτυραλ εστιmατεσ οφ τηε πυρελψ φορωαρδ−λοοκινγ ΝΚΠΧ (1977Θ3–2006Θ3)

Ινστ. σετ 1

ΡΥΛΧ

ΡΟΛΧ

0.672

1.034

(0.069) (54.530)

Ινστ. σετ 2

0.660

1.016

(0.169) (18.127)
Ινστ. σετ 1: φουρ λαγσ οφ ιν‡ατιον, τηε mαργιναλ χοστ ϖαριαβλε, δετρενδεδ ουτπυτ, τηε λονγ−
σηορτ ιντερεστ ρατε σπρεαδ, ωαγε ιν‡ατιον ανδ χοmmοδιτψ ιν‡ατιον. Ινστ. σετ 2: φουρ λαγσ οφ
ιν‡ατιον ανδ τωο λαγσ οφ τηε mαργιναλ χοστ ϖαριαβλε, δετρενδεδ ουτπυτ, τηε λονγ−σηορτ ιντερεστ
ρατε σπρεαδ, ωαγε ιν‡ατιον ανδ χοmmοδιτψ ιν‡ατιον.
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Ταβλε 7: Στρυχτυραλ εστιmατεσ οφ τηε ηψβριδ ΝΚΠΧ (1977Θ3–2006Θ3)
ΡΥΛΧ

ΡΟΛΧ

!
Ινστ. σετ 1

0.660

!
0.908

0.590

0.547

0.892

0.316

(0.173) (0.166) (0.057) (0.172) (0.171) (0.135)

Ινστ. σετ 2

0.654

0.868

0.512

0.584

0.815

0.210

(0.162) (0.175) (0.035) (0.168) (0.168) (0.225)
Ινστ. σετ 1: φουρ λαγσ οφ ιν‡ατιον, τηε mαργιναλ χοστ ϖαριαβλε, δετρενδεδ ουτπυτ, τηε λονγ−
σηορτ ιντερεστ ρατε σπρεαδ, ωαγε ιν‡ατιον ανδ χοmmοδιτψ ιν‡ατιον. Ινστ. σετ 2: φουρ λαγσ οφ
ιν‡ατιον ανδ τωο λαγσ οφ τηε mαργιναλ χοστ ϖαριαβλε, δετρενδεδ ουτπυτ, τηε λονγ−σηορτ ιντερεστ
ρατε σπρεαδ, ωαγε ιν‡ατιον ανδ χοmmοδιτψ ιν‡ατιον.
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7

Φιγυρεσ
Φιγυρε 1: Μαργιναλ Χοστ Μεασυρεσ (1977Θ3–2006Θ3)
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Φιγυρε 2: Ιν‡ατιον ανδ ουτπυτ ρεσπονσεσ το α 1% Προδυχτιϖιτψ Σηοχκ
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Φιγυρε 3: Ιν‡ατιον ανδ ουτπυτ ρεσπονσεσ το α 1% Μονεταρψ Πολιχψ Σηοχκ
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