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ECONOPIISCHE INTERPRETATIES VAN DE STATISTISCHE RESULTATEN VAN LYDIA E. PINKHAM

W.J. Oomens, Katholieke Hogeschool Tilburg

1. Inleiding.

De Lydia E. Pinkham databank, in 1964 door Palda [4] gepubliceerd, is waar-
schijnlijk de meest gebruikte databank in de studies naar de relatie tussen
de verkopen en de reclamebestedingen. Beschikbaar zijn de jaargegevens van
de verkopen van een geneesmiddel en de reclamebestedingen over de jaren 1908-
1960 of de maandgegevens over de periode januari 1954 - juni 1960.
De tijdreeksen zijn uniek, niet alleen vanwege de lengte maar ook door het

gegeven dat de reclame-uitgaven beschouwd kunr.en worden als de enige verklaren-

de factor van de verkopen. Palda's onderzoek van deze gegevens zijn historisch

belangrijk, enerzijds omdat dit het eerste empirische onderzoek is dat tracht

aan te geven dat de duur van het reclame-effect langer is dan het data-inter-
vgl; gnr3ar~;jr3c nm~3at Palda, uitgaande van de gevonden statistische resultaten,

de economische implicaties van de reclame-effecten analyseert.
Later is Palda bekritiseerd door de wijze waarop hij de autocorrelatie behan-

delt.
Om verschillende theoretische en ook om praktische redenen analyseert Palda de
jaargegevens. Hij víndt een maximale duur van de reclame-effecten van ongeveer
zes jaar. De economische interpretatie van de statistische resultaten wijst
op een juist reclame-beleid van de onderneming.
Analyseert men daarentegen de maandgegevens dan moet men op basis van de ge-

vonden statistische resultaten tot een andere conclusie komen.

De duur van de reclame-effecten is maximaal acht maanden en de onderneming

heeft te veel geld in de reclame geïnvesteerd. In dit artikel geven we in het

kort de statistische resultaten van beide ana]yses met de economische inter-

pretaties. Er wordt een toets in behandeld op grond waarvan men moet conclu-

deren dat de gevonden resultaten op basis van de maandgegevens de juiste zijn.
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2. De resultaten van Palda.

2.1. De schatting van de cumulatieve effecten van de reclame.

Uitgangspunt in Palda's onderzoek is het volgende lineaire model:

(1) yt - a f s E wiLl xt f ut
i-0

waarbij

yt
xt
L

ut -
a en~-

verkopen
reclame bestedingen
vertragingsoperator
storingsysteem
constanten.

(Lkxt - xt-k' k - 0,1,...)

Hij veronderstelt dat de reclame-uitgaven vertraagde effecten hebben op

de verkopen volgens een convergente meetkundige rij:

(2) wi -(1-~)al 0 ~ a ~ 1.

Hierdoor wordt model (1):

(3)

yt - a f S(1-~) E (~L) lxt f ut
i-0

acl-a)
- ~ } 1-~L xt } ut

Door de Koyck-transformatie wordt dit gereduceerd tot

(4) j't - a' f ayt-1 } S~xt t ut - aut-1

waarbij

a' - (1-a)a

s' - s(1-a).

Als beste schattingsresultaat in termen van aanpassing en voorspelling

van de vraag naar het produkt van Lydia Pinkham vindt Palda:



(5) yt - 3649 f 0,665yt-1 t 11801og xt t 774D f 32T - 2,83Yt R2 - 0,94
(0,063} (243) (107) ( 5,9) (0,67)

Hierbij geeft de dummyvariabele D het effect van een verandering in de
reclame boodschap over het karakter van het geneesmiddel in 1925 aan.
T stelt de trend voor die loopt van 1 t~m 53 van de jaren 1908-1960. Y is
het beschikbare inkomen. Tussen haakjes staan de standaardfouten vermeld.
R2 is de multipele correlatie coëfficiënt.

De schattingsresultaten impliceren een gemiddelde vertraging van
a 0,665 - 1,99 jaar en een 908 duurinterval, d.w.z. het aantal1-a - i-0,665

perioden waarin 90~ van het totale verwachte cumulatieve reclame-effect
gerealiseerd wordt, van 5,6 jaar.l)

2.2. De econometrische interpretatie van de statistische resultaten

Het qeschatte korte termijn effect van de reclame:

u(KT) - ayt - (0,4343)(118G) - 0,54581og xt 941

De gemiddelde waarde van de reclame-uitgaven over de 53 jaar is 941 (in

duizenden dollars).
De reclame-elasticiteit op korte termijn is

nx(KT) - a log x x- 0,545 9840 - 0~279,
t y

waarbij x de gemiddelde reclame-uitgaven en y de gemiddelde verkopen voor-
stellen.
Voor de bepaling van de lange-termijn-effecten wordt uitgegaan van de
evenwichtsvergelijking

ye - a' t aye t S' xe.

1). Een 90~ duurinterval betekent dat sn ~ 0,90 ofwel 1- J~n ~ 0,9,s - -
waarbij s de som van de convergente meetkundige rij en s de som van
de eerste n termen van de meetkundige rij voorstelt. Hieruit volgt
het aantal perioden (i.c. jaren) n ~ -1 - 5,6.- log 0,665
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waarbij ye en xe de evenwichtniveaus van de verkopen en de reclame-uitgaven

voorstellen.
Het lange termijn effect van de reclame ofwel het marginale rendement per

dollar, geínvesteerd in reclame op lange termijn is

dye R'
u (LT) - dX -

e

u(KT)
1-a - 1-a ~

Substitueren we hierin de schattingsresultaten dan verkrijgen we:

0,545
u(LT) - 1-0,665 - 1,63.

De corresponderende reclame-elastíciteit op lange termijn is

nx(LT) - u(LT) X - 1,63 1840 - 0,83.
Y

Vervolgens berekent Palda de interne rentevoet van de reclame-investe-

ringen. Stel
w- de brutowinstmarge ppc, waarbij
p - prijs

c- alle kosten uitgezonderd de recla-nekosten per eenheid,
dan is de brutowinst van de marginale opbrengst per dollar geinvesteerd
in reclame

p-c ay - wu.p - dx

De marginale opbrengstvoet van de reclame-investeringen r wordt, onder

de veronderstelling dat de reclame-effecten een dalende meetkundíge ríj
vormen, gevonden uit:

1 - E wu~l .
i-0 (lfr)

Hieruit volgt:

wufa-1
r - 1-wu

i

De brutowinstmarge is 0,25 voor Lydia Pinkham.
Voor 1961 zijn de geplande reclame-uitgaven ~ 695.000 waardoor het margi-

nale rendement per dollar, geinvesteerd in reclame u gelijk wordt aan

0,4344 x 1180 - 0,737.695
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De bovenstaande waarden voor w en u gesubstitueerd in r levert een
interne rentevoét VGGr 1961 op van:

0, 75 ~t 0, 737 f 0, 665 - 1
r- 1- 0,75 f 0,737 - 0,487.

Volgens het Dorfman-Steiner theorema geldt in de optimale situatie:

waarbij

1
w

m

- np - prijselasticiteit (áp . y)
w - marginale brutowinstmarge PpMC metm
MC - marginale kosten.

Het marginale rendement op korte termijn per dollar, geinvesteerd in
reclame is minder dan één. Dit impliceert dat alleen het lange termijn
effect u(LT) - 1,63 relevant is. De ondernemíng zal nooit opereren op
het inelastische deel van zijn vraagcurve,~waar de marginale opbrengsten
negatief zijn. Pinkham's totale kosten, exclusief reclame- en kapitaal-
kosten waren gemiddeld 25~ van de verkopen gedurende de gehele periode.
Aannemend dat de kapitaalkosten 10~ var de verkopen zijn, wordt P- MC -
0,65.
Hierdoor wordt 1 - 1,54wm
terwijl u(LT) - 1,63.

Het laagste marginale rendement op lange termijn per dollar, geinvesteerd

in reclame waarbij dc onderneming het breakevenpunt bereikt is één. We

hebben dan de volgende relatie:

U(LT) - 0.4343.1180 -
x(1-0,665) 1

waarbij de reclame-uitgaven als onbekende grootheid behandeld wordt. Uit
de bovenstaande relatie volgt dat de reclame-uitgaven x- 1530.
Dit betekent dat de bovengrens van de jaarlijkse reclame-uitgaven gelijk

is aan ~ 1.530.000. De onderneming ging in de onderzoeksperiode van 53

jaar vijf keer boven dit bedrag uit.

De conclusie van Palda is dat het reclsmebeleid van Lydia Pinkham dicht

bij het optimale punt lag en dat een opbrengstvoet van de reclame-inves-

teringen van 0,48 voor belasting een zeer plausibel resultaat is voor



een monopolist in de farmaceutische industrie.

3. Kritiek op Palda's onderzoek.

3.1. Het model van Palda.

Indien men andere verklarende variabelen dan de reclame-variabelen

zoals de dummyvariabele, het inkomen er de tijd wil toevoegen aan het

model behoort dit te gebeuren in de structurele vorm en dus
niét in de herleide vorm van het model. Het model in de structurele

vorm met additíonele verklarende variabelen wordt

s(1-a)Y(t) - a} 1-aL log xit } YDt f ST f eyt f ut.

Toepassing van de Koy~ck-transformatie levert op:

(1-aL)yt - a(1-~L) t S(1-a)log xt f(1-aL)y Dt f(1-~L)dT f(1-~L)Yt f

f (1-aL)ut,

Hieruit volgt:

(6) ~t - a' t ayt-1 } S(1-a)log xt t y(Dt-aDt-1) f d(T-~(T-1))

f e(Yt ~Yt-1) f ut - ~ut-1

Dus in plaats van het model van Palda:

yt - a' t~Yt 1} ~(1-a)log xt t YD t 8T } eYt t ut

zou model ( 6) geschat moeten worden.

3.2. De schattingsmethode.

Palda gebruikte de OLS-methode om vergelijking (4) te schatten. Zijn

motivering hiervoor is dat in het geval Pinkham de veronderstelling op-

gaat dat de storingsterm een autoregressief schema volgt van de vorm

v(t) - Put-1 } et P- a
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waarbij et een onderling onafhankelijke storingsterm met eindige en con-
stante variantie is. In dit geval geldt:

vt - et

en vt is niet gecorreleerd met Yt-1'
Palda's veronderstelling, dat positieve autocorrelatie tussen verkopen en
reclame-uitgaven veel voorkomt mag juist zijn. Echter de veronderstelling,
dat de eerste autocorrelatiecoéfficiént p exact gelijk is aan de reden
van de dalende meetkundige rij a, staat geenszins vast. De OLS-schattingen
zijn in dat geval niet consistent.Maxin~m likelihood schattingsmethoden
zijn dan nodig om tot consistente schatters te komen.

3.3. De jaarcijfers.

Het aantal jaren waarin 90~ van het totale cumulatieve effect van de re-
clame gerealiseerd wordt laat zich becijferen op 5,6 jaar. Het lijkt erg
onwaarschijnlijk dat een reclameboodschap zelfs na ee,i j'aar nog in~~hed
heeft op de verkopen. Indien dit inderdaad het geval is, mag men geen
cumulatieve effecten van de reclame verwachten indien de schatting met
behulp van jaargegevens gedaan is. De geschatte vertragingsverdeling
is dan niet zuiver door het gebruik van een niet juiste data-interval.
Griliche.s [2] geeft een mogelijkheid aan om te toetsen of het juiste data-
interval gebruikt is.2) Hij bespreekt een modelspecificatie die een her-
leide vorm heeft, die veel gelijkt op het door Palda gebruikte model (4).
De structurele vorm is echter essentieel verschillend en impliceert ver-
schillende consequenties voor de duur van het cumulatieve reclame-effect
en de economische intorpretatie Van de reclame-uitgaven. Griliches be-
schouwt een model waarin alleen de huidige onafhankelijke variabele effect
heeft op de huidige afhankelijke variabele en waarbij de storingsterm
een eerste orde autoregressief schema volgt:

yt - a t sxt f vt

~t } put-1 } et

De beíde bovenstaande vergelijkingen gecombineerd levert op:

2) . Zie ook [ 1] .
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y-(1-P)a f PYt-1 } Sxt - Psxt-1 }~t-t

Uitgaande van de vergelijking

e(7) Yt - b0 f b1 Yt-1 } b2 xt f b3 xt-1 }-t

geldt de veronderstelling dat er geen cumulatieve effecten binnen het

data-interval zijn indien

b3 - -blb2.

De bovenstaande testvergelijking hebben we geschat met behulp van de

jaargegevens van Pinkham. Dit levert op:

yt - 232 t 0,765yt-1 f 0,609xt - 0,382xt-1
(0,102) (0,136) (0,156)

Coéfficiént b3 --0,382 terwijl - b1b2 gelijk is aan

-0,609 ~ 0,765 --0,465. Daar de standaardfout van b1 en b2 zeker groter

is dan de kleinste van de standaardfouten van b1 en b~ (0,102) mag de

hypothese dat b3 --b1b2 niet verworpen worden. Dit impliceert dat de

lange duurintervallen die Palda vond met de jaarcijfers van Pinkham te

wijten zijn aan de lange data-intervallen in het cijfermateriaal. De con-

clusie is dat de maximále duur van het effect van de reclame korter is

dan een jaar en dat, indien er cumulatieve effecten zijn, deze gemeten

moeten worden met behulp van maandcijfers.

4. De schatting van de cumulatieve effecten van de reclame op basis van maand-

cijfers.

4.1. De schatting van de testvergelijking.

Vooraleerst tot schatting met behulp van maandcijfers overgaan toetsen we

met testvergelijking (7) of er uberhaupt sprake kan zijn van cumulatieve

effecten van de reclame. We vinden:

yt - 398 t 0,463yt-1 f 0,264xt f 0,209xt-1
(106) (0,092) (0,080) (0,081)
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Coéfficiént b3 - 0,209 terwijl -blb2 --(0,264 x 0,463) --0,122.
De hypothese dat de ieclame-uitgaven alleen effect hebben op de huidige
afzet kan derhalve verworpen worden.

4.2. De schatting van de cumulatieve effecten van de reclame.

De cumulatieve effecten van de reclame oF basis van maandeijfers zijn
met maximum likelihoodmethodes geschat. Gebruik is gemaakt van meetkundige
modellen, waarbij de meetkundige vertraging direkt, na één en na twee

~.;.periodes ingaat, van Pascalmodellen en van rationale vertragingsmodellen
(zie Oomens [3]). De beste resultaten leverden het meetkundige model op
waarbij de meetkundige vertraging na één periode optreedt.
Dit model ziet er als volgt uit:

yt - a t s0 xt f gl E(aL)1 Xt-i } uti-0
sl

- a} SO xt } 1-aL xt-1 } ut

Uit de Koyck-transformatie volgt:

me t

Yt - a~ }~Yt-1 } S O xt } S1 Xt-1 } ut - aut-1

Si - S1 - ~50.

De bovenstaande vergelijking is te herschrijven als:

yt - a t(Eyl-a)at-1 } SOzit } Si z2t } ut

waarbij

t-2 i
zlt - i~0 ~ xt-i

t- 2 i
z2t - i~0 ~ xt-i-1

Teneinde afknottingseffecten te voorkomen is de bovenstaande vergelijking
met behulp van een iteratieve procedure geschat vanaf t- 12 en met weg-
lating van de variabele ~t-1. Het beste resultaat is:
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yt - 571 f 0,264 zlt f 0,224 z2t t- 12,13,....., J~ - 0,57

(83) (0,089) (0,088)

ofwel

t-2 t-2
yt - 571 t 0,264 E 0,571 xt-1 f 0,224 E 0,571 xt-i-1'

i-0 i-0

S1 } ~SODe gemiddelde vertraging is ~ -- 1,8 maand.
(so}sl)(1-a)

Voor de bepaling van het 90~ duurinterval stellen we rn als de respons

van de afhankelijke variabele y in perioc,e t t n op een verandering met

één eenheid van de onafhankelijke variabele x in periode t. Dan is Sn -
n
E ri de cumulatieve respons over n perioden. Indien S- lim ~n dan is het p~
i-0 n~
duurinterval gedefinieerd als het kleinste gehele getal n~ zodanig dat

s~n
~ P-

Allereerst moeten de r, bepaald worden. Daartoe gaan we uit van de volgen-
i

de vergelijking:

yt - a' t aYt-1 } S O xt } S1 xt-1

We stellen yt-1 - xt-1 - 0
xt - 1 en

xtfi - 0, i ~ 0

Er geldt dan

r0-yt- SO
rl - yt}1 - S~ t aR0

ri - ytfi -
~i-1 (SifaSO)

Het totale cumulatieve effect:

i - 2,3....

~ i SO}S1
S- RO t E a(Sifa~O) - 1-; .

i-0 ~

De cumulatieve respons over n perioden
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Sn - S-(rntl t rnt2 t...)
- S - (~r t a2r t ...)n n

- R - arn
1-a '

Er geldt nu:

Sn SOt~i-an(SitRO)

Het kleinste niet-negatieve getal n~ zodanig dat

Sn~
s

of

a~tas
- i-~n~ [ 1 t 0] ~ p volgt uit

~o sl

~ sit~`solog ( i-p) ~ n log J~ t log [ -]

~,t~~..
n~ ~ log (1-p) - log [ 1 "]

- SO}S1

SOt~l

log a

Met 90~s duurinterval wordt

~ 0,224t0,57 0,264 ~ 3n ~- 1- log( 0,224t0,264 )- '6
log 0,57

Dus na 3,6 maand is reeds 90~ van het totale verwachte cumulatieve effect
van de reclame gerealiseerd. Na ongeveer 8 maanden is het reclame-effect
praktisch uitgewerkt.

4.3. De economische interpretatie van de statistische resultaten.

Het geschatte marginale rendement van de reclame op korte termijn is

dy
u(KT) - dXt - SO - 0,264.

t

De reclame-elasticiteit op korte termijn is

nX(xT) -~t y- 0,264 x 6076 - 0,124,
t
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waarbij x en y respectievelijk de gemiddelde reclame-uitgaven en de gemid-

delde verkopen (in honderden dollars) over de onderzochte periode van

78 maanden voorstellen.

Voor de bepaling van het lange termijn effect van de reclame gaan we uit

van de evenwichtsvergelijking

SO}~i
ye - a~ } 1-a xe

Het marginale rendement op lange termijn per dollar geinvesteerd in reclame

wordt dan:

~
dye 0} 1 0,264 f 0,224 - 1,135.u(LT) - dx - 1-a - S- 1-0,57e

De corresponderende lange termijn-resclame-elasticiteit wordt:

r~ (LT) - u(LT) X- 0, 535 .
x -

Y

Aannemend dat de kostenstructuur van de onderneming over de laatste 78

maanden niet essentieel verschilt van die van de totale onderzoekperiode
1

van 54 jaar concluderen we dat er een groot verschil bestaat tussen w -
1,54 en U(LT) - 1,14 terwijl volgens het Dorfman Steiner theorema m
beide grootheden in de optimale situatie aan elkaar gelijk moeten zijn.
Uit dit theorema volgt ook

U (LT) - pXy nx (LT) - W
m

In het optimum moet qelden dat het percentage dat de reclame-uitgaven uit-

maakt van de verkopen:

x
P.Y

- nx(LT) t wm

- n (LT) P-MC
x p

- 0,535 x 0,65 - 0,35

De reclame-uitgaven bedragen in de onderzochte periode gemiddeld 47~ van de

verkopen. Dit betekent dat de reclame-uitgaven gemiddeld 34~ te hoog waren.

De investeringen in de reclame zijn niet rendabel omdat één dollar, besteed

aan reclame uiteindelijk opbrengt:
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w.u(LT) - p-c .u(LT) - 0,75 x 1,135 - 0,85

5. Conclusie.

p

Uit het bovenstaande onderzoek is vast komen te staan dat een economische
analyse van de statistische resultaten van modellen, geschat met behulp van
jaarcijfers, door een te groot data-intez~al niet juist zijn. Daor een te
groot data-interval ontstaat er een overschatting van de duur van de cumu-
latieve effecten van de reclame welke leidt tot optimistische economische
interpretaties. Een toets ter bepaling van het juiste data-interval wijst
erop dat de maand en niet het jaar als data-interval gekozen moet worden.
De conclusies uit het onderzoek op basis van de maandgegevens is, dat de
reclame-elasticiteiten te laag en de reclame-uitgaven te hoog en niet
rendabel waren.
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18. B. Kaper

lo. P.F.P.M. Nederstigt

20. J.J.A. t7oors

21. J. Plasmans
H. Meersman

22. J. Plasmans
H. Meersman

23. B.B. van der Genuqten

24. F.A. Kense

25. R.T.P. Wiche

26. J.A.M. Oonincx

Een kasbeheermodel onder
onzekerheid sept.

"Van Bedrijfsverzamelgebouw
naar Bedrijvencentrum" okt.

Industriepolitiek, Regionaal
beleid en Innovatie okt.

Stability of a discrete-time,
macroeconomic disequilibrium
model.

Over de toepasbaarheid van
het Amerikaanse 'Diaanosis
Related Group'-systeem in
Nederland

Auditing and Bayes' Estimation

An Econometric Quantity Ratio-
ning Model for the Labour
Market.

okt.

nov.

nov.

nov.

Theorieén van de werkloos-
heid. nov.

Een model ter beschrijving van
de ontwikkelino van de veestapel
in Nederland. nov.

De omzet~artikel concentratie-
curve als beleidsinstrument nov.

Populaire wetten~specificatieve
wetten, oftewel
Over het ethisch en maatschap-
pelijk belang van een korrekte
interpretatie van generische
uitspraken

Micro-computers, standaard-
pakketten, administratieve
gegevensverwerking en infor-
matieverzorging

dec.

dec.



Ird 19ó3 REEDS VE?SCHE:~TEN

O1. F. Boeï:ema
L. Verhoef

02. R.H. Veenstra
J. Kriens

, 03. J. Kriens
J.Th. van Lieshout
J. Roemen
P. Verheyer,

04. F. Meys

05. H.J. Klok

06. J. Glombowski
M. IC-ruaer

07. G.J.C.TH. van Schijndel

OE. F. Boekema
L. Verhoef

09. M. Merbis

10. J.w. Velthui~sen
' P.H.M. Ruys

11. Arie Kapteyn
Huib vab de Stadt
Sara van de Geer

Enterorise Zones.
Vorraen Derequleringszones een
adeauaat instrument van regio-
naal sociaal-economisch beleid? jan.

StatisLical Samplina in Znternal
Control Systems by Using the
A.O.Q.L.-System.

Manaaement Accounting and
Operational Research

jan.

jan.
Het autoritair etatisme jan.

De klassieke politieke
economie geherwaardeerd febr.

Unemployment benefits and
Goodwin's growth cycle model febr.

Inkomstenbelasting in een
dynamisch model van de onder-
neming

Locál initiatives: local enter-
prise agency~trust, business in
the community

febr.

febr.

On the compensator, Part II,
Corrections and Extensions febr.

Profit-non-profit: een wiskundig-
economisch model febr.

The Relativity of Utility:
EviZ2nce frc~ Panel Data. mrt.
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