
  

 

 

Tilburg University

Vertragingsverdelingen van het overloopeffect van marketing uitgaven

Oomens, W.J.

Publication date:
1979

Link to publication in Tilburg University Research Portal

Citation for published version (APA):
Oomens, W. J. (1979). Vertragingsverdelingen van het overloopeffect van marketing uitgaven. (Ter discussie
FEW; Vol. 79.090). Unknown Publisher.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal
Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Download date: 24. May. 2023

https://research.tilburguniversity.edu/en/publications/49dd25c4-2deb-4a48-8620-ed32b11de2d4


CBM
R IIIIII IIIN NIIN IV Inl l II II I NIII IIIII IIII ill

faculteit der economische wetenschappen

REEKS "TER DISCUSSIE"

Tt1?''~5~` IRIFTENBUREAU
Bestemming 1 B,SLI ~~'r~Ir ~Ií

I K ' :'I-3' ..? -:~r,
HOGL~LI'sJOL

TILBUftG



No. 79.090 september 19Ï9

VERTRAGINGSVERDELINGEN VAN HET OVERLOOPEFFECT
VAN MARKETING UITGAVEN

W.J. Oomens



1

VERTRAGINGSVERDELINGEN VAN HET OVERLOOPEFFECT VAN MARKETING UITGAVEN.

1. Inleiding.

De huidige uitgaven aan marketing-instrumenten hebben gewoonlijk niet alleen
invloed op de huidige afzet, maar ook op de afzet van verschillende daarop-
volgende perioden. De invloeden van de huidige marketinguitgaven op de afzet
in volgende perioden worden overloopeffecten (carry over effecten) genoemd.
Volgens Kotler [10] liggen er twee totaal verschillende processen ten grond-
slag aan de overloopeffecten. In de eerste plaats verstrijkt er een bepaalde
tijd tussen de periode waarin de marketinggelden besteed worden en de perioden
waarop de geïnduceerde verkopen plaatsvinderi (delayed response effect).
Hieronder vallen de tijdsintervallen die liggen tussen de tijdstippen waarop
de marketinguitgaven worden gedaan, of waarop tot een marketinginspanning
wordt besloten, de tijdstippen waarop de marketingstimuli verschijnen, de
tijdstippen waarop de marketingstimuli worden opgemerkt door de potentiële
kopers, de aankooptijdstippen en tenslotte de tijdstippen waarop de orders
of aankopen worden geboekt door de onderneming. De bovenbedoelde geinduceerde
verkopen betreffen initiële aankopen door afnemers die van te voren een con-
currerend produkt kochten of die nog nooit een produkt uit de betreffende
produktklasse hebben gekocht.

Op de tweede plaats zal er een aantal kopers zijn, dat, na verbruik van het
produkt, tot herhalingsaankopen in de daarop volgende perioden overgaat (new
buyer holdover effect). Deze herhalingsaarilcopen springen voort uit de
marketínginspanningen die tot de eerste aankoop hebben geleid en vinden dus
ook plaats indien er in latere perioden geeri nieuwe marketinginspanningen
gedaan zouden zijn. Men kan stellen dat doox het vergeetproces het aantal
herhalingssankopen in dit geval in de loop der tijd geleidelijk zal afnemen.
Daarnaast is het mogelijk dat de marketingstimulus de gemiddelde aankoophoe-
veelheid per periode verhoogt (increased purchases holdover effect).
Blijven hierna de marketinginspanningen uit~ dan zal hier ook vanwege het
vergeetproces de gemiddelde aankoophoeveelheden in latere perioden geleidelijk
afnemen. Samenvattend kan gesteld worden dat een marketinginspanning in een
bepaalde periode niet alleen de afzet in die periode beïnvloedt, maar ook de
afzetten in een aantal daaropvolgende perioden. Dit effect vindt plaats door-
dat er nieuwe kopers in die periode gecreëerd worden, waarvan een deel koper
blijft in volgende perioden of doordat de gemiddelde sankoophoeveelheid toe-
neemt welke toeneming, zij het in mindere mate, ook in volgende perioden ge-



handhaafd kan blijven ofwel door een combinatie van bovengenoemde effecten.

Daar de effecten in de praktijk moeilijk te onderscheiden zijn worden ze

meestal samengenomen.
Teneinde de effectiviteit van de marketinginstrumenten te meten nemen we als

uitgangspunt niet de marketinginspanning in één periode die invloed heeft op
de afzet in daaropvolgende periodes maar de afzet in één periode die het

gevolg is van de marketinginspanning in diezelfde periode en daaraan vooraf-

gaande periodes.
Een lineair model hiervan kan er als volgt uitzien:

( 1) y~ - E Sixt-i } uti-0

waarbij

~
(2) E Bi - R ~ ~.

i-0

Hierin zijn:

r~ de verkopen in periode t, gemeten in eenheden of geld

s. constanteni
xt de marketinguitgaven in periode t

ut een storingsterm.

De stochastische variabelen zijn onderstreept.
De coëfficiënt SD meet het marginale rendement op korte termijn ofwel het
lopende effect van de huidige marketinguitgaven. De coëfficiënten S~,S2,...
meten de overloopeffecten op de werkopen ten gevolge van veranderingen in
de marketinguitgaven in de voorgaande perioden t-1,t-2,... De som van de
coëfficiënten ~~,s~,... geeft het rendement op lange termijn weer.
Het in (1) weergegeven algemene vertragingspatroon kan niet geschat worden
omdat het model een oneindig aantal parameters bevat. Zelfs indien men weet
dat de maximale vertraging eindig is zodat

m
(3) ~ - E Sixt-i } uti-0

is de lengte van de maximale vertraging m onbekend.
In elk geval kan het aantal te schatten parameters steeds te groot zijn en
kan de schatting ook bemoeilijkt worden doordat de vertraagde exogene varia-
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belen multicollineair zijn.
De bovengenoemde moeilijkheden hebben geleid tot veronderstellingen die
a priori de gewichten SO,...,Sm vastleggen. Hierdoor is het mogelijk het
aantal te schatten parameters aanzienlijk te reduceren.
Achtereenvolgens worden behandeld de algemene beschrijving van een vertra-
gingspatroon door middel van een discrete kansverdeling, de meetkundige ver-
tragingsverdeling, een aantal alternatieven voor een meetkundige verdeling,
enkele generalisaties van het vertragingspatroon en tenslotte de polynoom
vertragingsmodellen.
Daar de overloopeffecten in de marketing het meest manifest zijn in de reclame-
uitgaven wordt in het vervolg i.p.v. de term marketinguitgaven ook wel het
engere begrip reclame-uitgaven gebru.ikt. Zover mogelijk worden de behandelde
modellen gefllustreerd aan de hand van de unieke tijdreeksen betreffende de
verkopen en de reclame-uitgaven voor een frequent gekocht geneesmiddel van
Lydia E. Pinkham. De tijdreeksen zijn niet alleen uniek vanwege de lengte
(54 jaar-of 647 maandgegevens) maar ook door het gegeven dat de reclame-
uitgaven beschouwd kunnen worden als de enige verklarende factor van de ver-
kopen. Dit maakt deze gegevens bij uitstek geschikt voor de toepassing van
vertragingsverdelingen.~)

1) Zie voor meer informatie over deze databank [20].
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2. Het vertragingspatroon als kansverdeling.

Een nuttige en in het algemeen plausibele veronderstelling in de marketing

is dat de S-coëfficiënten alle hetzelfde teken hebben. Het algemene verdeelde

vertragingsmodel (3) kan nu als volgt herschreven worden:

yt-R E wixt-if~
i-0

w. ~ 0
i-

m
E w. - 1.ii-0

De w.-coëfficiënten beschrijven de vorm van de vertraging in de tijd en kunneni
geïnterpreteerd worden als de kansen uit een discrete verdeling.
Gebruik makend van de vertragingsoperator L, gedefinieerd als

(5) Lxt - xt-1 , Lkxt - xt-k en L~xt - Ixt - xt

wordt ( ~t ) :

~
( 6) y,t - S E wi Llxt f ut ofwel

i-0

(7)

met

y~ - RW(L)xt } ut

W(L) - E wiLl
i-0

Hierdoor is het mogelijk gebruik te maken van bekende kansverdelingen en hun
momenten. We kunnen dan uitspraken doen over de gemiddelde vertraging tussen
een marketinguitgave en het effect op de afzet of vaststellen of de invloed
geconcentreerd wordt in een bepaald klein tijdsinterval dan wel verspreid ligt
over een langere periode.
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3. De meetkundige verdeling.

Waarschijnlijk is de meetkundige verdeling tot nu toe de meest toegepaste ver-
tragingsverdeling in de marketing. De invloed van de marketinguitgaven is
maximaal in de periode van uitgave; daarvan daalt het effect meetkundig in
de tijd. De vertragingscoëfficiënten zijn:

(8) wi -(1-~)~l 0 ~ a ~ 1.

Hierdoor wordt model (6):

~
~r,t - S( 1-a) E (aL)1 xt f ut ofwel

i-0

(9) B(1-a) x f u .~t - 1-aL t Jt

Koyck [11], die de meetkundige vertragingsverdeling het eerst toepaste, trans-
formeert vergelijking (9) als volgt:

( 1-aL)y,t - B( 1-a)xt f( 1-aL)ut ofwel

(10) yt -~y,t-1 t s( 1-a)xt f~-~~-1 '

Ten opzichte van model (3) is nu een aanzienlijke vereenvoudiging bereikt
in zoverre dat er nu in plasts van een oneindig aantal Bi-coëfficiënten slechts
de twee parameters 6 en a geschat moeten worden. De O.L.S. schatters zijn
overigens inconsistent tenzij de storingsterm een eerste orde Markov schema
met parameter a volgt.
Nerlove en Arrow [19] interpreteerden dit model op een andere manier.
Enerzijds zien zij de marketinginspanningen in de opeenvolgende perioden als
successievelijke investeringen in "goodwill". Anderzijds is de "goodwill" door
het verstrijken van de tijd aan slijtage onderhevig. Geven we de "goodwill"
in periode t aan met gt en de slijtagefractie met d dan geven zij de voorraad
"goodwill" in periode t aan met:

g.t -(1-ó)gt-1 } xt, 0 ~ d ~ 1.

De afzet wordt gezien als een lineaire functie van de opgebouwde "goodwill":

yt-at Rgt .



-6

Indien we bedenken dat de "goodwill"-vergelijking ook te schrijven is als

~ i xt
gt - lE0 [( 1-8)L] xt - 1-( 1-d)L

en stellen we a- 1-d, dan zien we dat het model van Nerlov en Arrow, op de

constante na, identiek is met model (9).
Het marginale rendement van de marketinguitgaven op korte termijn wordt ge-
geven door ~(1-a), het rendement op lange termijn door

B( 1-a) E ai - B.
i-0

De gemiddelde vertraging is 1~~, de variantie ~ 2.
( 1-a)

De oorspronkelijke vergelijking (~) kan onafhankelijke variabelen bevatten
b.v. prijs of kwaliteit, die geen vertraagde effecten hebben.
Deze variabelen xj~t die in de oorspronkelijke vergelijking opgenomen zijn
met de coëfficiënten Yj komen dan in de getransformeerde vergelijking (10)
terug in de vorm

Yj ( xj ~t-x j ~t-1 ) .

Het eerste empirische onderzoek, waarin marketing overloopeffecten werden aan-
getoond door toepassing van de meetkundige vertragingsverdeling is in 1964
uitgevoerd door Palda [18]. Hij beschikte over de eerder genoemde reeks ge-
gevens betreffende de verkopen en de reclame-uitgaven van Lydia E. Pinkham.
Op basis van de jaargegevens vond hij

yt - 212 t 0,628 yt-1 t 0,537 xt - 102D1 t 181D2 - 203D3 R2. - 0,92

(0,085) (0,143) (98) (68) (70)
waarbij

yt verkopen in periode t
xt reclame-uitgaven in periode t
D1, D2, D3 dum~}r variabelen voor veranderingen in de reclamebood-

schap tussen verschillende periodes zijn.

R2 is de determinatiecoëfficiënt en de getallen tussen haakjes zijn de
standaardfouten van de regressiecoëfficiënten.
Hoewel Palda de vergelijking niet juist schatte door o.a, geen rekening te
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houden met de complexe storingsterm, kon hij op overtuigende wijze het be-
staan van marketingoverloop-effecten aantonen.
Andere toepassingen van meetkundige vertragingsverdelingen vindt men o.a.
bij Simon [ 23] , Lambin [ 12,13,14] , Samuels [ 22] en Bass en Clarke [ 2] .
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4. Alternatieven voor het meetkundig vertragingsmodel.

We hebben gezien dat de Koyck-veronderstelling leidde tot vergelijking (10)

waarin de afhankelijke variabele in vertraagde vorm in het rechterlid voorkomt.
Een aantal andere modelveronderstellingen resulteren in een gelijksoortige
eindvergelijking. B.v. Nerlove [18] introduceerde het partiële aanpassings-
model waarin de huidige waarde van de onafhankelijke variabele de gewenste
wasrde van de afhankelijke variabele yt bepaalt:

(11) yt - a f Sxt.

Echter er wordt slechts een bepaalde fractie van de gewenste aanpassing ge-
realiseerd in een bepaald tijdsinterval:

(12)
~t-~t-1 - Y(Yt-y-t-1 )tut, 0 ~ Y ~ 1.

In de marketingsfeer zou b.v. xt de reclame-uitgaven en yt het corresponderen-
de lange termijn marktaandeel kunnen voorstellen.
De vergelijkingen (11) en (12) gecombineerd geeft:

( 13) y,t - aY }( 1-Y )y-t-1 t RY xt t}~ .

Stelt men a- 1-Y dan is het enige verschil tussen het partiële aanpassings-
model (13) en de herleide vorm van het meetkundig vertragingsmodel (10) gele-
gen in de eenvoudigere storingsterm van het partiële aanpassingsmodel. Een
probleem met het partiële aanpassingsmodel wordt gevormd door de niet altijd
even plausibele veronderstelling dat de optimale waarde van y alleen maar
afhangt van de huidige waarde van de onafhankelijke variabele.

Opmerking:

De eindvergelijking van het Koyck model (10) is, afgezien van een constante
identiek met de eindvergelijking van Cagan's verwachtingen aanpassingsmodel
[4]. Hierbij wordt uitgegaan van de vergelijking

~t-a} Sxt}ut

waarbij xt de verwachting in periode t asngeeft.
De verwachting wordt als volgt aangepast:
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t t txt - xt-1 - d(xt-xt-~) 0 ~ d ~ 1.

Stelt men a- 1-d dan volgt uit de bovenstaande vergelijking

(1-aL)xt - dxt
of

ie d
xt - 1-aL xt ~

Dit gesubstitueerd in de oorspronkelijke vergelijking van yt geeft:

~
~t -a} 1-aLxt }ut

of~rel

y,t - a(1-al t J~y~-1 f R(1-~)xt t(ut -~~-1).
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. Generalisaties van het vertraAingspatroon

In het Koyck model vindt de grootste responsé plaats in de periode waarin de
marketinguitgave gedaan wordt. Het kan in sommige gevallen, waarin b.v.
kwartaal of maandgegevens beschikbaar zijn, realistischer zijn de meetkundige
daling niet onmiddellijk maar in een latere periode te doen ingaan.
Indien het vertragingspatroon vanaf de periode volgend op die van de marketing-
uitgave gaat werken wordt het model:

yt - ROxt } S1 ~(~L)1 xt-1 } uti-0

s1
(15 )~ - ~oxt } 1-aL xt-1 } ut

of

De bovenstaande vergelijking kan worden getransformeerd tot

(16) ~t - ayt-1 t~Oxt t(R1-a60)xt-1 f ut - aut-1 '

Uitgaande van de coëfficiënten van de bovenstaande vergelijking willen we
de bijbehorende vertragingsverdeling bepalen. Daartoe stellen we ri als de
response van de afhankelijke variabele y in periode tti op een verandering
met één eenheid van de onafhankelijke variabele x in periode t.
Gemakshalve wordt de volgende vergelijking als uitgangspunt genomen:

( 17) yt -~yt-1 } a0xt } a 1xt-1

Voor de bepaling van de response-coëfficiënten gaan we uit van de volgende
veronderstellingen:

yt-1 - xt-1 - 0

xt - 1 en xt}i - 0, i~ 0.

Er geldt dan:

r0 - yt - a0

r1 - yt}1 - a1 f aa0
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rl - yt}1 -~i-1(a1 t~a0) i - 2,3,...

Voor de bepaling van de wi's moeten we de ri's delen door de som van de r.'s:i
~ a t a

Eri -~Ewi - ~- a0 t E al(a1 t as0) - 0 1-a1 .
i-0

r.
Aldus geldt wi - sl en

a0( 1-a)
w0-a0}a1

(a1 t aa0)(1-a)
w1 - g0}a1

wi - awi-~ i - 2,3,...

Uit theoretische overwegingen gelden de volgende restricties:

Het model (17) verschilt alleen aanzienlijk van het Koyck model (10) wanneer
geldt

á
w1 ~ w0 ofwel (1-a) ~ á1

0

De gemiddelde vertraging wordt in dit geval

a 1 t J1a0

( 1-7~)2 .

Het model van Clarke en McCann.-------------------------------

Een eenvoudig alternatief voor het bovenstaande model is het eerste orde
autoregressief model, dat door Clarke en McCann [5~ is toegepast:

(i8 ) y,t - a f áxt } vt
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met

( 19 ) ~- P~-1 } ut ~ P ~ ~ 1.

Clarke en McCann veronderstellen dus dat de verkopen een functie zijn van de
huidige reclame-uitgaven en een autoregressieve storingsterm, die resulteert
uit overloopeffecten die nu niet in zijn geheel aan de reclame-uitgaven in
het verleden toegeschreven kunnen worden.
In dit geval dragen dus alle marketinginstrumenten zoals distributie, prijs-
stelling e.d. bij tot de marketing overloopeffecten.

De twee bovenstaande vergelijkingen gecombineerd geeft:

~- a t Sxt f P(y~-1 - a- Sxt-1 )} ut

(20) -(1-P)a t P,Yt-1 } Sxt - P~xt-1 } ut

Hoewel ( 20) dezelfde vorm heeft als (16) is de interpretatie erg verschillend.
Indien we uitgaan van de schattingsvergelijking

yt - a t~~:t-1 } a0xt } alxt-1 } ut

dan geldt het autoregressieve model als a1 --a0a.
Indien de meetkundige daling in de tweede periode na de periode van de marke-
tinguitgave ingaat wordt het model:

yt - SOxt } S1xt-1 } S2 iE0 (aL)1 xt-2 } ut

(21) S2
- SOxt } S1xt-1 } 1-aL xt-2 } ut '

Vergelijking (21) kan worden herschreven als:

(22) yt - ayt-1 t~Oxt t((31-a~0)xt-1 t(R2-~S1)xt-2 } ut - aut-1 '

Uitgaande van de vergelijking

~t - ~yt-1 } a0xt } alxt-1 } a2xt-2

~

worden de kansen van de bijbehorende vertragingsverdeling
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ao(1-a)
wo - ao}a1}a2

(altaaC)( 1-~)

1 aofalfa2
w -

[a2t~(a1fJ~ao)] (1-7~)

2 aota 1 fa2w -

w. - aw. i - 3,~,...1 i-1

Meer algemeen kunnen we stellen dat, indien de meetkundige vertraging in de
(ttk)de periode ingaat, het model als volgt voorgesteld kan worden:

(23)

ofwel

k-1 ~
y~ - E Sixt-i } Sk E(aL)1 xt-k } uti-0 i-k

k-1 S
(24) y,t - E Sixt-i } 1 aL xt-k } uti-0

Vergelijking (24) kan worden getransformeerd tot:

k
(25) y,t - ~y.t-1 } Soxt } iE1 (Bi-aBi-1)xt-i } ut - aut-1 '

Hoe later de meetkundige vertraging ingaat, hoe groter het gevaar dat multi-
collineariteitsproblemen gaan optreden doordat meer opeenvolgende onafhanke-
lijke variabelen in de te schatten vergelijking zijn opgenomen.
Lambin [ 14] , Bass en Clarke [ 2] en Montgomery en Silk [ 17] hebben deze uitbrei-
ding in hun model opgenomen.

Modellen van Bass en Clarke.

Een andere uitbreiding die aan het Koyck model gegeven kan worden is de toe-
voeging van de afhankelijke variabele y twee en eventueel meer perioden ver-
traagd en~of toevoeging van de onafhankelijke variabele x één en eventueel
meer perioden vertraagd in het rechterlid van de herleide vergelijking.
Deze aanpak, die dus niet uitgaat van een theoretisch gefundeerde structurele
vergelijking is in de marketing toegepast door Bass en Clarke [2]. Zij gaan
o.a. uit van een tweede orde vertragingsfunctie:
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(26) yt - ~lyt-1 } ~2yt-2 } apxt .

Aan dit model liggen de volgende coëfficiënten van de vertragingsverdeling
ten grondslag:

w~ - 1-a ~-a2

wi - ~1wi-1 } ~2wi-2 i - 2,3,...

Het bovenstaande model uitgebreid dooP toevoeging van xt-~ in het rechterlid

(27) yt - ~1yt-1 } ~2yt-2 } a0xt } alxt-1

heeft de volgende vertragingsverdeling:

a
w~ - a ~a (1-a~-a2)

0 1
a

w~ - a }a (1-a~-a2) t a~w0
0 1

wi - ~~wi-1 } ~2wi-2 i - 2,3~...

Het model van Houston en Weiss.-------------------------------

Een alternatief voor model (27) is het model van Houston en Weiss [8 ].
Zij stellen dat de prijspolitiek in het verleden, de produktkarakteristieken,
de distributie zowel als de reclame-inspanningen alle bijdragen tot het op-
bouwen van een trouwe klantenkring en het stimuleren van de herhalingsaankopen.
Dientengevolge veronderstelden zij het volgende model:

(28) ~t - a t a~.t-1 }~xt t vt '

De overloopeffecten worden direct in het model meegenomen door de vertraagde
afhankelijke variabele expliciet in het model op te nemen. Zij zijn dus niet
het resultast van een geautocorreleerd storingsproces. De coëfficiënt van de
vertraagde verkopen (a) wordt geïnterpreteerd als de kans dat een consument
uit routine hetzelfde merk als bij de vorige aankoop neemt voor zover er
geen bijzondere veranderingen in de prijs of de distributie zijn opgetreden.
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Wanneer de populatie als uitgangspunt wordt genomen wordt a beschouwd als
de fractie klanten die uit gewoonte een herhalingsaankoop doen.
Voor het geval dat er nog autocorrelatie is legden zij een eerste orde auto-
regressief proces op:

(29) vt - Pvt-1 } ut '

Dit resulteert in:

(30) y~ - (~-p)a t (~fp)~-1 - P~~t-2 } Sxt - PRXt-1 } ut '

Voor a- 0 wordt dit model gereduceerd tot het model van Clarke en McCann (20).
Model (30) heeft dezelfde vorm als model (27) hoewel de interpretatie weer
geheel verschillend is. Uitgaande van de schattingsvergelijking

~`t - ~1~t-1 } ~2~t-2 } aOXt } alXt-1 } ut

geldt het model van Houston en Weiss alleen als

a~ t d a~f4a2 a~

P- 2 --a0

Modellen waarin meer dan een onafhankelijke variabele een meetkundige vertra------------------------------------------------------------------------------
gingsverdeling volgt.---------------------

We kunnen onderscheid maken tussen modellen waarin meer dan één onafhankelijke
variabele dezelfde meetkundige vertragingsverdeling volgtén modellen waarin meer-
dere onafhankelijke variabelen verschillende meetkundige vertragingsverdelingen
volgen. Voor het eerste geval geldt b.v.:

R~(1-~) R2(~-~)
( 31) J.'-t - 1-aL X1 ,t } 1-aL X2,t

f ut .

Hoewel de vertragingsvoet a voor beide onafhankelijke variabelen gelijk is
behoeven de vertragingseffecten niet identiek te zijn. Toepassing van de
Koyck-transformatie geeft:

(32) ~ - a~-1 } si( i-a)xi ~t } s2(1-a)x2~t f ~ - ~~-i ~

Twee marketingstudies die van bovengenoemde veronderstelling gebruik maken



- 16 -

zijn die van Frank en Massy [7] waarin de meetkundige daling van twee marke-

tingvariabelen beide na drie perioden ingaat en die van Montgomery en Silk

[17] waarin de meetkundige daling van het effect van drie instrumenten uit

de communicatiemix op verschillende tijdstippen ingaat.

In beide studies werd erkend dat het niet noodzakelijk is dat de marketing

variabelen alle dezelfde vertragingsvoet hebben. Desondanks houden de auteurs

geen rekening met verschillende vertragingsvoeten. In dit geval wordt de

basisrelatie:

R1(1-~1) R2(1-~2)
(33) yrt - (1-~1)L x1,tt (1-~2)L x2~t } ut .

Zwree keer de Koyck transformatie toepassend geeft

(34) yt - (~`1}~2)~t-1-~1~2 ~t-2 } S1(1-~1)(xt,1-~2 xt-1,1)

f S2(1-a2)(xt,2-~1 xt-1,2) } ~-(a1f~2) ~-1 } ~1~2 ~-2 ~

Peles [21] gebruikte dit model voor de analyse van de vraag naar bier.

Het model van de Leeuw.-----------------------

Als alternatief voor het Kocyk model, kan de "omgekeerde V" van de Leeuw [ 15]

dienen:

(35) wi - ifi voor 0 ~ i ~

wi - m-i i ? 2

w. -0 i ~m
i -

m
2

Voor het schatten van dit vertragingspatroon is het nodig verschillende waar-
den voor m in te voeren en de beste waarde eruit te kiezen.

De Pascal verdeling.--------------------

Als een flexibele twee-parameter vertragingsverdeling is door Solow [24] de
Pascal-verdeling voorgesteld. De Pascal-verdeling geeft

(36) wi - (r}i-1)(1-a)r al i - 0,1,2,...
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waarbij 0 ~~ ~ 1 en r een positief geheel getal is.
Het verdeelde vertragingsmodel wordt:

(37) ~ - S(1-a)r x } u
(1-~L)r t ~t

of

( 1-aL)r ~-S( 1-a)r xt t( 1-aL)r ut

Voor r - 2 geldt:

( 38 )

( 1-aL)2 yt -( 1-2J~L f a2L2) ~- R( 1-a)2 xt t( 1-aL)2 -ut

y~ - 2a y~-1 -~2 ~t-2 } R( 1-a)2xt t~- 2au~1t a2 ~-2 ~

De gemiddelde vertraging is ~r en de variantie is ~r1-a (1-~)2 '
Voor r-1 wordt de Pascal-verdeling gelijk aan de meetkundige verdeling.
In de marketingsfeer heeft Mann [16] de Pascal-verdeling toegepast op de
647 maandgegevens van Lydia Pinkham. Hij probeerde waarden voor r van 1 t~m 10.
De beste aanpassing werd gevonden voor r-4 en a- 0,791.
Deze schatting beschrijft een omgekeerde V met een modus die ongeveer 10 maan-
den in de tijd vertraagd is. De gemiddelde vertraging is 15 maanden en de
variantie 72 maanden.
Bultez en Naert [3 ] schatten de Pascal-verdeling voor de 78 meest recente maand-
gegevens van Lydia Pinkh3.m. Zij vonden r- 6 en a- 0,18. Dit impliceert een
gemiddelde vertraging van 1,3 maand en een variantie van 1,6 maand.
De grote verschillen in de resultaten van beide onderzoeken is waarschijn-
lijk te wijten aan de niet stabiele relatie tussen de verkopen en reclame-
uitgaven in de wel zeer lange waarnemingsperiode van 647 maanden, die Mann
hanteerde.
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6. Polynoom vertragingsmodellen.

Het uitgangspunt is hier dat de gewichten wi in

m
(39) y~ - S E wi xt-i } uti-0

een polynoom van een bepaalde graad volgen. Bij deze aanpak, die door Almon
[1] is voorgesteld, is het nodig de maximale vertraging m en de graad van
de polynoom p te specificeren. Allereerst wordt verondersteld dat de gewichten
kunnen worden benaderd door een functie: wi ~ f(i). Ten aanzien van f(i) wordt
gesteld dat volgens het theorema van Weierstrass een continue functie in een
gesloten interval kan worden benaderd door een polynoom van een geschikte
graad. Het betreft hier dus twee benaderingen:

(40) Wi ~ f(i) ~ a~ t a1i t a2i2 f... f~pip i- 0,1,...,m .

Indien we (40) substitueren in (39) en abstraheren van de benaderingen krijgen
we:

(41) y~ - R[a~xt f(a~talt...tap)xt-1 t(a~t211f22a2t...t2p ap)xt-2

t...f (a~tmalfm2a2t...tmpap)xt-m] } ut

ofwel

(42)

waarbij

y,t - R~~ zt~ t Ra1zt1 t... tsapztp t ut

zt~ - xt t xt-1 t... f xt-m

zt 1 - xt-1 } 2xt-2 } . . . f ~t-m
2 2

zt2 - xt-1 { 2
xt-2 }... t m xt-m

P P
ztp - xt-1 t 2 xt-2 }. .. t m xt-m ~

Vaak wordt (40) uitgebreid met i--1 en i- mf1 en worden de restricties
w-1 - 0 en wm}1 - ~ ingevoerd.
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Stel de graad van de polynoom p- 5 hoewel we hopen dat een polynoom van een
lagere graad reeds goede resultaten geeft. We krijgen nu:

a0 -~ ~ f a2 - a3 t a~ - as - 0

a0 t (mf1 )a~ t (mt1 )2a2 t (mt1 )3~3 f (mf1 )~a4 t (mf1 )5a5 - 0 .

Deze vergelijkingen kunnen worden opgelost voor b.v. a0 en a~:

a0 - -(mfl)a2 - m(mf1)a3 - (mf1)(m2fmtl)a4 - m(mt1)(m2t2mf2)J15

a~ - -ma2 - (m2fmfl)a3 - m(m2f2mt2)a~ - (m4f 3m3t~m2t2mt1)a5 .

Substitutie van deze resultaten in (42) geeft:

(43) ~- Ba2 st2 f~a3st3 } Sa~st4 t Sa5 st5 t ut

waarbij

st2 - -(mt1)zt0 - mztl } zt2
st3 - -m(mf1)zt0 - (m2fmf~)zt~ } zt3

st4 - -(mt1)(m2fmtl)zt0 - m(m2f2mt2)zt1 } zt4
st5 - -m(mt1)(m2f2mf2)zt0 - (m~f3m3t4m2t2mt1)zt~ t zt5 .

De parameter S is nog niet geïdentificeerd. In de praktijk wordt hiervoor
een waarde genomen zodanig dat de som van de wi coëfficiënten gelijk aan één
is. Een meeilijk probleem bij de toepassing van deze techniek is de keuze
van de maximale vertraging m. Gewoonlijk wordt een aantal waarden van m
geprobeerd en die waarde gekozen waarbij de determinatie-coëfficiënt en~of
de standaardfouten het kleinst zijn. Is eenmaal de lengte van de maximale
vertraging m bepaald, dan is de keuze van de graad van de polynoom gemakkelijk
omdat het probleem dan gereduceerd is tot het testen van opeenvolgende stj's
in vergelijking (43).

Toepassing van het polynoom vertragingsmodel op de maandgegevens van Lydia------------------------------- ------------------------------------------
Pinkham.

Palda [ 20] , Clarke en McCann [ 5~ en Aouston en Weiss [ 8] hebben de door hen
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ontwikkelde modellen toegepast op de jaargegevens van Lydia Pinkham.
Clarke [6] schatte de bovenstaande modellen opnieuw voor de maandgegevens en
gaf de gefmpliceerde 90q - duur intervallen, d.w.z. het aantal maanden waarin
90q van het verwachte cumulatieve reclame-effect gerealiseerd wordt.

Tabel 1: 90~-duur intervallen van Lydia Pinkham ( in maanden).

Jaargegevens Maandgegevens
Palda 59,4 2,4
Clarke en McCann 24 3
Houston en Weiss 24,9 5,8

Er is dus een aanzienlijk verschil in de duur van het reclame-effect al naar-
gelang van jaar- of maandgegevens wordt uitgegaan. Clarke toonde aan dat
de schattingen van de vertraging uit jaargegevens te lang zijn. Men mag de
beste resultaten verwachten als het data interval ruwweg overeenkomt met de
tussenaankooptijd van het produkt. Daar het bij Lydia Pinkham om een frequent
gekocht produYt gaat worden nu de maandgegevens als uitgangspunt genomen.

De beste resultaten worden behaald met een derdegraads polynoom met de
restricties w-1 - 0 en Wm}1 - O en een maximale vertragingsperiode m- 5:

yt --0,123087 st2 f 0,0114539 st3 R- 0,9936
(0,027395) (0,0036489) p - 0,5974

Dit model, gecorrigeerd voor de eerste sutocorrelatie-coëfficiënt p geeft

Yt - 0,5974 Yt-1 --0,128594 st2 t o,0122361 st3 R- 0,9768
(0,027645) (0,0036829) p - -0,0968

De bovenstaande regressie-coëfficiënten impliceren

sao - 0,40445

ga1 - 0,26363
s - 2,0618

en de volgende vertragingsverdeling:



- 21 -

w3 -

w~ -

w5 -

0,196

0,268
0,250

0,179
0,089
o,018

Opneming van een constante in de regressievergelijking leidde altijd tot een
of ineer negatieve wi-coëfficiënten. Dit gebeurde meestal ook, als van een 4de

of 5de graads polynoom, al dan niet met een constante, werd uitgegaan.
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7. Conclusies.

Aangetoond is dat toepassing van vertragingsverdelingen voor frequent gekochte

goederen alleen zinvol is als men de beschikking heeft over maandgegevens

of eventueel kwartaalgegevens.
Daar het niet ~.nnemelijk is dat het maximum effect van een reclame-uiting

bereikt wordt in de maand waarin de reclame-uitgave gedaan wordt, valt de

meetkundige verdeling als vertragingsverdeling af.
Er resteert dan de vertragingsverdeling waarbij de meetkundige daling van het
effect na één of ineerdere periodes ingaat, de Pascal-verdeling met parameter
r~ 1 en de polynoom vertragingsverdeling.
Vanwege de gecompliceerde storingsterm zijn OLS schattingen van de coëfficiën-

ten van de aangepaste meetkunde vertragingsverdeling en de Pascalverdeling
inconsistent. Consistente schattingen kunnen verkregen worden door de methode
van de instrumentele variabelen of volgens het maximum likelihood-principe.
In beide gevallen moet voor elke variant d.w.z. bij de meetkundige vertraging
na 1,2,... perioden ofwel bij de Pascal-verdeling van r- 2,3,... via een

rooster een zoekprocedure in werking gesteld worden om een optimale combinatie

van parameters te vinden. Bij de toepassing van de polynoom vertragingsmodel-
len kan gebruik gemaakt worden van OLS schattingen. Hier dient allereerst

de maximale vertraging m gezocht te worden. Heeft men een goede waarde voor
m gevonden dan is de graad door toevoeging van additionele stj variabelen

in de regressievergelijking snel bepaald.
De resultaten bij toepassing van de polynoomverdeling en de Pascal-verdeling

op de maandgegevens van Lydia Pinkham lopen niet ver uiteen. De polynoom-
verdeling heeft een gemiddelde vertraging van 1,7 maand de Pascalverdeling

1,3 maand terwijl in beide gevallen 90~ van het totale verwachte cumulatieve
effect binnen 3 maanden gerealiseerd is. Samenvattend kan gesteld worden dat
door zijn eenvoudige schattingsmethode de meting van overloopeffecten van
reclame-uitgaven door polynoom vertragingsverdelingen een erg aantrekkelijke
methode is.
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85. J.H.J. Roemen

86. G.J. de Nooij
Th. M.M. Verhallen

87. J. Kriens

88. J.D. Sylwestrowicz

Applications of Hybrid Computers
in Econometrics - Part I, juli '78

On a disequilibrium analysis of
the labour market. Review of and
comments upon R.S.G. Lenderink
and J.C. Siebrand, A disequilibrium
analysis of the labour market,
Rotterdam University Press, '76. aug. '78

Asymptotic normality of 2SLS-
estimators in simultaneous equa-
tion systems. aug. '78

Imperfect competition of the
labour market(s) and the adjustment
of factor inputs. okt. '78

The identifiability problem in
dynamic simultaneous equations with
moving average errors. nov. '78

Bayesian information economics:
an evaluation. dec. '78.

Instrumental Variable Estimators maart '79
Applied on Pooled Time Series
Cross Section Models.

Inverse perturbations for approxi- maart '79
mations of least squares solutions.

Kostenverbijzondering op basis van
een input-output-model voor een
situatie met vaste en variabele
kosten . maart '79

Een schattingsprocedure op basis
van macro data voor de (stationaire)
overgangswaarschijnlijkheden in een
Markovmodel ter beschrijving van de
ontwikkeling van de omvangsverdeling
van ondernemingen. april '7y

Marketing mix sensitivity, april '79

Statistical Sampling in Auditing april '79

Applications of hybrid computers
in econometrics, Part II. An
implementation of a medium size
model for the Dutch economy. mei '79

90. Bob Kaper Comparative Statics on nonlinear
input-output models. juli '79
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