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1. INLEIDING.

Naast het aantal ondernemingen vormt de verdeling van deze onderne-
mingen over een stelsel van omvangsklassen een belangrijk kenmerk voor de
structuur van een bedrijfstak. De ontwikkeling in de tijd van deze omvangs-
verdeling kan worden beschreven door middel van een Markovmodel.l)

In deze studie gaan wij na hoe de parameters in een dergelijk model
geschat kunnen worden, wanneer enkel geaggregeerde data2) m.b.t. de onderne-
mingen beschikbaar zijn en geen individuele gegevens.3) Daarbij beperken wij
ons tot de situatie, waarbij hetzij het saldo van het aantal toe- en uittre-
dende ondernemingen, maar niet de aantallen toe- en uittreders, bekend is
hetzij het aantal ondernemingen in de loop van de tijd constant blijft, door-

dat toe- en uittreding uit de bedrijfstak niet mogelijk zijn.

We beginnen met de situatie voor een constant aantal ondernemingen.

1) Zie bijv.:
I. Adelman, A Stochastic Analysis of the Size Distribution of Firms, Journal
of the American Statistical Association, 53, 1958, p. 893 e.v.
L. Engwall, Models of Industrial Structure, Heath, Lexington, 1973.

G. Mustert, De ontwikkeling van de omvangsverdeling van ondernemingen,
Tilburg, 1976.
Y. Ijiri en H. Simon, Skew Distributions and the Size of Business Firms,
North Holland, Amsterdam, 1977.

2) Zie bijv. ook:
T. Lee, G. Judge en A. Zellner, Estimating the Parameters of the Markov
Probability Model from Aggregate Time Series Data, North Holland Publishing
Company, Amsterdam, 1977.
Hoofdstuk 3, The estimation of transition probabilities from macro data,
p. 31 e.v.
In hoofdstuk 9 van deze studie: "Bayesian analysis of the 'macro' model",
p. 107, wordt een Bayesiaanse benadering voor de situatie met geaggregeerde
data gegeven.

3) Zie voor de schattingsprocedure bij beschikbaarheid van individuele data
bijv..
T. Anderson en L. Goodman, Statistical Inference about Markov Chains, Annals
of Mathematical Statistics, 28, 1957, P. 91 e.v.
T. Lee, G. Judge en A. Zellner, a.w.,
Hoofdstuk 2.2., Bayesian analysis of the micro model, p. 25. e.v.



2. UITGANGSPUNTEN EN VERONDERSTELLINGEN.

Stel, dat er zich een constant aantal van N ondernemingen in een

bedrijfstak bevindt. Laat x~.(t), k- 1,...,N, t- 0,1,..., staan voor de

omvangsklasse, waarin de k-de onderneming zich op tijdstip t bevindt.

Bij m omvangsklassen wordt de uitkomstenruimte van x~(t) gegeven door de ver-

zameling {1,2,...,m}. Stelljat {x~.(t), t- 0,1,...} een enkelvoudige Markov-

keten is met overgangswhn.

pij(tf1) - P{xk(tf1) - jlx~.(t) - i}, t- 0,1,2,...i,j-1,...,m (2.1)

De kans dat element k op tijdstip tf1 in toestand j zit, is afhankelijk van de

toestand waarin element k zich op tijdstip t bevindt. Omdat deze kans kan

variëren met de in beschouwing genomen periode, is tussen haken een index t
m

opgenomen. Uiteraard geldt dat E pij(t) - 1 en 0 ~ pij(t) ~ 1, i,j - 1,...,m.j-1 - -

Aangenomen wordt verder, dat x~(t) en xl(t), k,l E N, onafhankelijk zijn:

de ondernemingen bewegen zich onafhankelijk van elkaar door het stelsel van

omvangsklassen.
We definiëren verder een stochast d(~(t)-j), die de waarde 1 aan-

neemt, als element k zich op tijdstip t in toestand j bevindt en de waarde
N

0, als dat niet het geval is. Met deze definitie staat ~j(t) :- N E d(
k-1

voor de fractie van de ondernemingen die zich ten tijde t in toestand j
1 N

(t )-j )

bevindt en ~ij(tt1) :- N E d(xk(t)-i) b(x~(tt1)-j) voor de fractie van de
k-1

ondernemingen, die in de periode van tijdstip t tot tt1 is overgegaan van
toestand i naar toestand j.
Voor de verwachting van ~j(t) geldt:

N
E{~j(t)}-NE[ E {

k-1
( )-J )}} - N N P{(~(t) - j )} (2.2)

met P{~(t) - j} de (onvoorwaardelijke) kans voor een onderneming zich ten
tijde t in toestand j te bevinden. Voor deze kans geldt op basis van
p{~(tf1) - j n xk(t) - i} - P{x~. (t) - i} P{~(tf1) - jlx~. (t) - i}, dat

m
P{xk(ttl) - j} - E P{

i-1

of, met P{~(ttl) - j} - qj(tfl),

( - ï} P{~(tfl) - jlx~. (t) - i}~

1) Overgangswaarschijnlijkheden.



m
qj(tt1) - E qi(t) pij(tfl)

i-1

In matrixnotatiel)

Q(tf1) -~'(tt1)Q(t) t - 0,1,2,...

met Q(tfl) - {q1(ttl),...,qm(tt1)}' en~(tfl) - [pij(tfl)]

Uitgeschreven op de aanvangsverdeling gaat (2.4) over in

ttl
Q(tf1 ) - ~ ~' (J )Q(0)

j-1

Bij stationariteit, waar wij in het vervolg van uitgaan, geldt

Q(tt1 ) - ( ~'
)tt1Q(0) 2 )

(2.3)

(2.4)

(2.5)

(2.6)

De relatie (2.~) betitelen we in het volgende als een structurele relatie.
Laat nu voor T opeenvolgende tijdstippen gegeven zijn de realisaties van de
grootheden ~j(t). Er is dan sprake van de beschikbaarheid van zgn. macro- of
geaggregeerde gegevens. Gegevens omtrent de loop van elk van de N elementen
door het stelsel van toestander., micro- of individuele gegevens, ontbreken
echter, zo nemen we aan.

Uitgaande van de beschikbaarheid van geaggregeerde data zou nu met
het oog op de schatting van de matrix ~ op basis van relatie (2.1~) het vol-
gende model gepostuleerd kunnen worden

Y(ttl) - ~'Y(t) t - 0,1,... (2.7)

met Y(t) - {~1(t)~...,~(t)}'.
De verdeling van de N ondernemingen over de m omvangsklassen op een tijdstip
tt1 komt tot stand als resultaat van de verdeling op tijdstip t en de werking

1) Matrices zijn aangegeven met hoofdschrijfletters.
2) Onder bepaalde voorwaarden, zie daarvoor bijv. E. Seneta, Non-Negative

Matrices, Al1en and Unwin, London, 1973, p. 91, of,
J. Kemeny en J. Snell, Fir.ite Markov Chains, Van Nostran0~, Princeton,
1960, p. 70, is de verdeling Q(t) invariant onder de transformatie vol-
gens de matrix ~. Deze invariante verdeling wordt gegeven door lim ~ t.
Wij besteden in het hierna volgende slechts terloops aandacht aande con-
sequenties van het bereiken van een zodanig tijdstip t, dat de verdeling
Q(t) invariant is onder de transformatie volgens de matrix ~.
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van een verdelingsmechanisme, gegeven door de matrix van overgangswaarschijn-
lijkheden p .
Voor de waarnemingen t.a.v. de vector Y(t) op T opeenvolgende tijdstippen zal
het in het algemeen niet mogelijk zijn een matrix ~ te vinden, zodanig dat
voor alle T tijdstippen (2.7) opgaat.l)
Dat betekent, dat de relatie (2.7) aan verstoringen onderhevig is.
In verband met deze niet-waarneembare, als stochastische variabelen te be-
schouwen verstoringen voegen we aan (2.7) een vector van storingstermen toe;
(2.7) gaat dan over in het volgende stelsel van stochastische lineaire diffe-
rentievergelijkingen of eerste orde autoregressief schema

Y(ttl ) - ~'Y(t) f E(tt1 ) ~ t - 0,1,...

met E(tf1) -{E1(tf1),...,e~(tf1)}' een vector van storingstermen met

(2.8)

E{E(tf1)} - 0.
In termen van regressie-analyse geeft (2.8) een multivariaat, multipel regres-
siemodel met stochastische regressoren. Daarbij moeten de regressiecoëfficiën-
ten pij voldoen aan

m
0 ~ pij ~ 1 en E p.. - 1, i- 1,...,m.

V.w.b. de verdeling van de storingstermen merken we op, dat de ele-
menten van de vector van contemporaine storingstermen zijn gecorreleerd. Uit

m m m m
E~j(tf1) - E E pkj ~k(t) f E sj(tt1) (2.9)j-1 j-1 k-1 j-1

m
volgt nl. dat E sj(tf1) - 0.

j-1 -
Verder zijn E(ttk) en Y(t), k- 1,2,..., ongecorreleerd, mits voor alle
k E{E(tfk)IY(t)} - 0. Er geldt nl.

Cov{Y(t) ~E(ttk)} - E{Y(t){Y(tfk)}'}-E{Y(t){Y(ttk-1 )}' ~ } -

E[Y(t){E{Y(tfk)IY(t)}}'] -E[Y(t){E{Y(tfk-1)~Y(t)}}'~ ~ -

E{Y(t){Y(t)}'~k}-E{Y(t){Y(t)}'I~k-1}~ - 0 (2.10)

1) T. Lee, G. Judge en A. Zellner, a.w., p. 32.
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Uit (2.10) volgt, dat

Cov{E(t), E(ttk)} - Cov{Y(t)- ~'Y(t-1), E(ttk)} - 0 (2.11)

De niet-contemporaine storingstermen zijn ongecorreleerd.
T.a.v. de ( singuliere) ( co)variantiematrix van de contemporaine storingstermen
kan men veronderstellen, dat deze volledig onbekend is.
Lee e.a.1) volgend kan men er ook van uitgaan, dat de elementen van de vector
van storingstermen elk, onafhankelijk van elkaar, een multinomiale verdeling
volgen met E{E(t)} - 0 en

V{E(t)} - - N~t) ~Q(t){Q(t)}'-diag{Q(t)}~

met N(t) de omvang van de steekproef op tijdstip t- in ons geval N- en
diag{Q(t)} een matrix met op de hoofddiagonaal de elementer. van de vector Q(t).
Op basis van de voorgaande veronderstellingen kan vervolgens een schattings-
procedure worden opgezet.
Beschouwen we echter Y(0) als gegeven, dan is naar onze mening geen veronder-
stelling omtrent de covariantiematrix van de contemporaine storingstermen
nodig. In dat geval kan de waarde van elk element van deze matrix bepaald
worden. Dat vindt zijn oorzaak daarin, dat het mogelijk is de covariantie-
matrix van Y(t) uit te drukken in Y(0) en de matrix ~. Bij (bekende) matrix
~ wordt de covariantiematrix van de contemporaine storingstermen dan gevon-
den uit

V{E(tfl)IY(0)} - V{Y(tf1)IY(0)}tQ'V{Y(t)IY(0)}~

-2 Cov{Y(tt1)i~'Y(t)IY(0)} (2.12)

Deze niet-hypothetische specificatie van de covariantiematrix van de storings-
termen brengt met zich mee dat het aantal te schatten parameters van het
model beperkt blijft tot m2-m coëfficiënten pij.
De betekenis hiervan is duidelijk, wanneer men bedenkt dat voor een fenomeen
als de omvangsverdeling var ondernemingen in het algemeen slechts waarnemingen
voor een beperkt aantal tijdstippen beschikbaar zijn.

1) Lee, Judge en Zellner, a.w., bijv. p. 49 of p. 183.
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3. DE SCHATTINGSPROCEDURE VOOR DE SITUATIE ZONDER TOE- EN UITTREDING.

Stel, dat aan het in de vorige g gegeven model

Y(tf1) -~'Y(t) t E(ttl) t - 0,1,...

met E{E(t~l)} - 0 en E{E(tt1)IY(t)} - 0, zodat Cov{E(tf1), E(st1)} -

- att1,sf1 V{E(tt1)}, t,s - 0,1,...,btfl,stl - 1 voor t-s en 0 elders, op T
opeenvolgende tijdstippen waarnemingen zijn verricht t.a.v. Y(t).

Met het oog op de schatting van de elementen van de matrixfbrengen
wij het voor de T waarnemingen geldende stelsel van multivariate, multipele
regressievergelijkingen op de gedaante van het univariate stelsel.
Voor de i-de klasse, i- 1,...,m, geldt bij een waarnemingsperiode {1,...,T}

~i(T)

In matrixnotatie:

L~1(T-1) ~2(T-1) ..... ~(T-1)~

Y. - ~P. f E. i -~ - i -i

P1 i

p2i

(3.3)

(3.2}

Voor de (stochastische) steekproeí~natrix Y nemen we volledige (kolom)rang aan.
Weliswaar leveren de elementen van Y over de rijen gesommeerd steeds de waarde
1, maar dat impliceert geen lineaire afhankelijkheid van de kolommen van Y.
Voor alle klassen tesamen krïjgen we nu het volgende stelsel:

Y1

of,

~1(1) ~2(1) ..... ~(1)

~1(2) ~2(2) ..... y~(2)

. 0

o Y ... o

P
r ~

1

2
t

E1

E2

E-m

f

(3.~)

Y-i~StE, (3.5)
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met Y en E een {((T-1)xm)x1} vector,~( een (mx(T-1))xm2 matrix en S een
m2x1-vector.
Zien we voorlopig af van de voorwaarden waaraan de coëfficiënten p.. moeten
voldoen, dan resulteert op basis van het kleinste kwadratencriteriuml) als
schatter voor S:

R - (X'i~ )-1X Y 2) (3.6)

T.a.v. de eigenschappen van de schatter S merken we op, dat we op basis van
(3.6) niet kunnen aantonen, dat aan een (minimale) eis als zuiverheid voldaan
wordt . 3 )
Uit de uitschrijving van (3.6) blijkt, dat het niet uitmaakt, of de elementen
van de vector s afzonderlijk of tesamen worden geschat,~) ofschoon de sto-
ringstermen contemporain zijn gecorreleerd. Dat hoeft niet langer te gelden,
wanneer bij de afleiding van een schatter voor S de voorwaarden op de regres-
siecoëfficiënten worden meegenomen. Teneinde de - gegeven een startwaarde be-
kende - covariantiematrix van de storingstermen mee te kunnen nemen gaan we
nu over op een schattingsprocedure waar niet de uitdrukking:

1) Voor het gebruik van andere dan het kleinste kwadratencriterium zij ver-wezen naar Lee, Judge en Zellner, a.w.
2) De inverse bestaat, omdat voor ~ volledige rang werd aangenomen.
3) Voor modellen met vertraagde endogene variabelen zoals (3.1) kan onderbepaalde voorwaarden consistentie van de schatter van de modelparametersworden bewezen. Voor het model (3.1) houden deze voorwaarden in, dat:

1. het proces {Y(t), t-0,1,...} covariantiestationair zou moeten zijn;2, de vectoren van storingstermen E(k) en E(s), k,s - 1,2,..., identieken onafhankelijk verdeeld zouden moeten zijn met verwachting 0 en
Cov{E(k), E(s)} - dksE;

3. de matrices M~T) :- T(~ (T) X(T))-1~ waarbij X(T) de bij T waarnemingen
behorende steekproefmatrix, convergeren voor T-~ in waarschijnlijkheidnaar een limiet.

[E.Malinvaud~ Statistical Methods of Econometrics, North-Holland, 1970,p. 5~6]. De betekenis van dit asymptotisch resultaat is, dat in modellenmet vertraagde endogene variabelen de steekproef~natrix X voor een voldoendgroot aantal waarnemingen als deterministisch mag worden beschouwd.[H. Theil, Principles of Econometrics, Wiley, 1971, p. 413].
~) H. Theil, a.w., p. 310. Var. de singulariteit van de covariantiematrixvan de storingstermen zien we daarbij een moment af.



T-1
E {y(jtl)- ~'Y(j)}'{y(jt1)- Q'Y(j)}

j-1

wordt geminimaliseerd als functie van ~, maar

T-1
E {Y(jt1 )-E{Y(Jt1 ) I Y(j ) }}' {Y(jtl )-E{Y(jt1 ) ~ Y(J ) }}.j-1 - -

Uitgaande van (3.1) geldt:

E{Y(tt1)~Y(t)} - ~ 'Y(t)tE{E(ttl)IY(t)} - ~ 'Y(t), (3.7)

wanneer we veronderstellen, dat E{E(ttl)IY(t)} - 0, en

V{Y(tt1)IY(t)} - V{E(tt1)IY(t)} (3.8)

Voor de niet-contemporaine storingstermen blijft de ongecorreleerdheid ge-
handhaafd:

Cov{E(k), E(s)IY(t)} - dks V{E(k)IY(t)} , (3.9)

mits E{E(k)IY(t)} - 0 en k en s groter zijn dan t, t- 0,1,..., k,s - 1,2,...
De afleiding van de voorwaardelijke covariantiematrix van contemporaine
storingstermen (3.8) verloopt als volgt. Er geldt:

V{Y(t)} - E[E{(Y(t)-E{y(t)} (Y(t)-E{Y(t)})'IY(t-1)}] -

E[E{Y(t){Y(t)}'IY(t-1)}]-E[E{ Y(t)}(E{Y(t)})' IY(t-1)] (3. 10)

Voor de eerste term aan de rechterkant van (3.10) geldt, elementsgewijs:

m m
E[E{~i(t)~j(t)IY(t-1)}] - E[E{ E ~ki(t). E ~lj(t)IY(t-1)}]

k-1 1-1 -

m m
- E E E[E{~ki(t)~lj(t)~Y(t-1)}]~ (3.11)
k-1 1-1

waarbij N
E d(xh(t-1)-k) d(xh(t)-i)

h-1
N



Bedenken we, dat, wanneer de waarde van de elementen van de vector Y(t-1)
vastligt, de elementen van Y(t) een multinomiale verdeling volgen,l) dan
volgt m.b.v. de momenten genererende functie van de multinomiale verdeling:

m m
E[E{~i(t)~j(t)~Y(t-1)}] - E E pkipljk-1 1-1

{~(t-1)~1(t-1)} f

1 m 1 m
- N ~ pkipkj E{~(t-1)}t N E dijpki E{~k(t-1)} -k-1 k-1

m m

k~1 1~1 pkiplj {~(t-1)~1(t-1)} t

1 m 2)
N E (Sijpki-pkipkj)E{~(t-1)} , i,j - 1,...,m

k-1

met dij - 1 voor i - j en 0 voor i~ j. (3.12)

In matrixnotatie luidt (3.12)

E[E{Y(t){Y(t)}'IY(t-1)}] -

~'E{Y(t-1){y(t-1)}~}~ - N ~' diag{Q(t-1)} Q t

t N diag{ Q 'Q(t-1)}, (3.13)

waarbij diag{Q(t-1)} en diag {Q'Q(t-1)} mxm-matrices met op de hoofddiagonaal
de elementen van de vector Q(t-1) resp. ~'Q(t-1).
Voor de tweede term aan de rechterkant van (3.10) geldt, in matrixnotatie,

E[E{Y(t)}(E{Y(t)})'~Y(t-1)}] - E[E{Y(t)IY(t-1)}(E{Y(t)IY(t-1)})'] -

E{Q'Y(t-1)}[E{Q'Y(t-1)}]' -~'E{Y(t-1)}[E{Y(t-1)}]'Q (3.14)

1) T. Anderson en L. Goodman, Statistical Inference about Markov Chains,
Annals of Mathematical Statistics, 28, 1957, p. 91.

2) D. Bartholomew, Stochastic Models for Social Processes, Wiley, New York,
1967, p. 22.
U. Narayan Bhat, Elements of Applied Stochastic Processes, Wiley, New York,
1972. p. 301.
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Op basis van (3.13) en (3.1~) volgt nu, dat

V{E(t)} - V{Y(t)} f V{~'Y(t-1)}-2 Cov{Y(t),~ 'Y(t-1)} -

Q'E{Y(t-1){y(t-1)}'}QN~'diag{Q(t-1)}~f N diag{Q'Q(t-1)}-Q'E{Y(t-1)}[E{y(t-1)}']pt

~'E{y(t-1){y(t-1)}'} ~

-2Q'E{y(t-1)}{y(t-1)}'}~

-- N Q' diag{Q(t-1)}~ t N diag{~'Q(t-1)}

De uitdrukking (3.15) is in zoverre van betrekkelijke waarde, dat daarvoor de
vectoren van verwachtingswaarden, Q(t-1), t- 2,3,... en de matrix~ bekend moe-
ten zijn.
Beschouwen we echter Y(t-1) als gegeven, dan is voor de berekening van de covari-
antiematrix van storin stermen naast de 1)g , gegeven Y(t-1), enkel de matrix ~ nodig.
(3.15) gaat dan over in

V{E(t)IY(t-1)} -- N(~~) diag{y(t-1)}~ f N diag{(~')y(t-1)} (3.16)

Uitgeschreven luidt (3.16):

m yi(t-1)
V{E(t)IY(t-1)} - E N

i-1

pi1(1-pil)-pilpi2 " ' -pilpim

-pi2pil pi2(1-pi2) " ' -pi2pim
.............................

1-" pim pim)-pimpil -pimpi2

(3.17)

1) Met kennis van alleen de matrix Q kan ook volstaan worden voor de bepaling van(3.15), wanneer we er vanuit gaan, dat het aantal malen, dat volgens model
(3.1) overgangen hebben plaatsgevonden nadert naar oneindig. In dat geval geldt,dat

V{E(t)} -- N~' diag{Q} ~ t N diag{Q},
waarbij Q- [q1,..,,qm]', de vector van verwachtingswaarden voor de stationaire
toestand, gegeven wordt door lim {Qt}, Wij gaan er in het hierna volgende niet

t-~
vanuit dat de steekproefmatrix [Y ~] uit (3.5) betrekking heeft op zodanige
tijdstippen waarvoor Q-~'Q met Q de invariante verdeling.

-~'E{y(t-1 ) }[ E{y(t-1 ) }']Qf

f2Q'E{y(t-1 ) }[ E{y(t-1 ) }']~

(3.15)
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m yi(t-1)
- ~ N ' ~ii-1

( 3.18 )

Voor de covarianties van de storingstermen behorend bij een waarnemingsperiode
{1,...,T} geldt op basis van (3.16), elementsgewijs,

Cov{ej(g)~~(g)lY(g-1)} - N E (d.
1-1

~kplj-pljPlk)yl(g-1)~ g - 2,...~T~ (3.19)

met 8jk - 1 voor j- k en 0 voor j~ k.
De bij de gehele waarnemingsperiode {1,,,,,T} behorende covariantiematrix wordt
gegeven door het Kronecker-product

1 m ~ 1)
~ - Cov{E,EI~} - - N E {~i ~ (diag Yi)}~

- i-1

waarbij ~i gegeven is in (3.18) en

diag Y~ -
0 yi(T-1)

In een figuur ziet (3.20) er als volgt uit:

(3.20)

1) Voor de stationaire toestand wordt de onvoorwaardelijke covariatiematrix bij
een waarnemingsperiode {1,...,T} gegeven door

Cov{E,E} -- N(~' diag{Q}~ - diag{Q})~ I ,- T-1,T-1

met diag Q -

q1 0
.~

0

en IT-i,T-1 een (T-1)x(T-1) eenheidsmatrix.
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FIGWR 3. 1. Cov{E,E I~}

E1(2)

)

e1(2).......... ) e1(T) e2(2).......

~ pi1(1-pi1)yi(1) ~ pi1pi2yi(1)i ~ i
.

.

0

i~ pi lpi2y.~ ( 1 ).`

.

.

e2(T)

~.
~ i

` ` 1

~ pilpi2yi(T-1) i
i i

i2)yi(1) 0

e2(T)

E3(2)
i~ pi3pilyi(1)

0

0

~ pi1(1-pil)Yi(T-1)
i

~ pilpi2yi(T-1)i

0

~ pi2(1-pi2)yi(T-1)
i:

m
Omdat de covariantiematrix van de storingstermen (3.20) vanwege E e.(g)-0

j-1 -J
geen inverse bezit, kan voor de schatting van de vector van regressiecoëfficiën-
ten S met inachtneming van de correlatiestructuur op de storingstermen niet
zonder nadere voorzieningen gebruik worden gemaakt van de gegeneraliseerde
kleinste kwadraten of Aitken - schatter. In verband met de singulariteit dient
overgegaan te worden op het gebruik van de Moore-Penrose inverse of het aantal
te schatten parameters te worden verminderd.
Omdat van de vectoren Pi, i - 1,...,m, er te:~gevolge van de somvoorwaarde m-1
onafhankelijk zijn, schrappen wij in (3.~) de vector P en de daarmee corres-m
ponderende vergelijkingen en proberen daarmee te bereiken, dat de singulariteit
van de covariantiematrix niet optreedt.
In plaats van (3.~t) nemen we nu het volgende stelel. als uitgangspunt.

~ - ~ ~ S~ t ~~ ( 3.21 )

waarbij



- 13 -

Y1

Y2

rE, ~
E2

~ ~ ~ ~

Y

met X ~ een {(m-1)(T-1)}xm(m-1) matrix

m Q
E~ - Cov{E~,E~IY} -- N E{ 11~ ~(diag y~)}~

i-1

pi1(1-pil)-pilpi2 " ' -pilpi,m-1

-pi2pil " ' -pi2pi,m-1

-pi,m-1pi1 " ' pi,m-1(1-pi,m-1)

.Y

Daarbij gaan we er vanuit dat i~ een inverse bezit.
Zien we af van de (ongelijkheids)restricties op de regressiecoëfficiënten,
m-1
E pij ~ 1 en 0 ~ pij ~ 1 en beschouwen we (3.21) als een multivariaat multipel,j-1 - - -

regressiestelsel dan levert minimalisatie naar r~ van

T
F- E {~~g)Y~g) K~(g)E{y( g) l y~g-1 )}} ~{T{~g)Y~g)~~g)E{y~g) l y~g-1 )}}
- g-2 s. - -

- (iC~K~X~s~)' (YC~~C~X ~s~) ,

waarbij
T'~ - [ P1,... ~Pm-1~ ~ ~(g) - ~ v1(g) ~... ~~m-1(g)) ~

P1

P2

Pm-1

Y

~~g)'.~~g) - V{~g)IY~(g-1)}-1 en
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1 1 -1a~ - (X ~ ~~ Xx)- i~ ~ ~~ ~'
1)

(3.22)

aangenomen dat (X~ E~1~)-1 bestaat en ~~ bekend is. De schatter voor de overi-
ge elementen van de matrix ~, de vector Pm, wordt gevonden uit:

m-1
P - 1 - E P.
~ m

i-1 1
(3.23)

met 1 een mx1 vector van enen.m
De formule (3.22) is in zoverre van betrekkelijke waarde dat daarin de onbeken-
de }~ voorkomt, die een functie is van de te schatten matrix ~. Verder kan
niet aangetoond worden dat (3.22) voldoet aan de ongelijkheidsrestricties

m
0 ~ pij ~ 1 en E pij ~ 1, die tot hieraan buiten beschouwing werden gelaten.- -

j-1 -
Omdat aan deze restricties moet zijn voldaan, wil het model (3.1) zinvol zijn
en omdat niet bekend is hoe deze voorwaarden gehanteerd dienen te worden bij
de afleiding van een schatter, resteert als enige mogelijkheid een herformu-
lering van het schattingsprobleem, waarin de ongelijkheidsrestricties expliciet
worden meegenomen. Uitgaande van het kleinste kwadratencriterium wordt dan de
formulering:

min(Y~ -i~~ R~)' E~1(~ - X~ R~)

onder de voorwaarden

m-1
E pij ~ 1, i- 1,...,m

j-1

(3.21~)

1) Op basis van 1) pag. 11, d.w.z. het systeem heeft de stationaire toestand
bereikt, kan deze uitdrukking vereenvoudigd worden. Bedenken we dat de
steekproefmatrix ~ geschreven kan worden als Kronecker-prcduct van matrices,
dan geldt uitgaande van (3.15)

~-[(Im-1,m-1 ~ Y')(- N{~~ diag{Q} Q~diag{Q}} ~ IT-1,T-1).

(1m-1,m-1 ~ Y)~-1(Im-1,m-1 ~ Y)(- N {Q~ diag{Q}P~-diag{Q})Y

- Im-1 m-1 ~ (i'y)-1 Y Y- P1 ~
' -m-1

waarbij [P1,...,Pn-1]' staan voor de kleinste kwadraten schatters voor ie-
der afzonderlijk vergelijkingenstelsel. Dat betekent dat het combineren van
de (m-1) vergelijkingenstelsels niet meer oplevert dan de kleinste kwadra-
ten procedure, ofschoon de vectoren E1 t~m Em-1 gecorreleerd zijn.
Cf. Theil, Principles of Econometrics. Wiley 1971, p. 31G.
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0 ~ p.. ~ 1
- i~ -

Dit kwadratisch programmeringsprobleem kan worden opgelost m.b.v. één van
de beschikbare algorithmen. De geschatte covariantiematrix ~~ wordt daarbij
verkregen op basis van een OLS-schatting voor ~ onder de voorwaarden

m
E pij - 1, i- 1,...,m, en 0 L pij ~ 1.

j-1 -

In een iteratieve procedure kan nu de optimale waarde van de elementen van de
vector S worden gezocht, aangenomen dat in iedere iteratie de inverse van de
covariantiematrix bestaat.
Tenslotte merken we op dat de eigenschappen van een schatter onder ongelijk-
heidsrestricties als (3.24) niet bekend zijn.l)

1) H. Theil, Principles of Eccnometrics, Wiley, 1971, p.3~3.
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4. DE SCHATTINGSPROCEDURE VOOR DE SITUATIE MET TOE- EN UITTREDING.

In deze paragraaf ontwikkelen we op basis van de resultaten van de
vorige paragraaf een schattingsprocedure voor de situatie met toe- en uittre-
ding. We gaan er niet langer vanuit, dat toetreding tot de bedrijfstak van
nieuwe ondernemingen en uittreding uit de bedrijfstak van bestaande onderne-
mingen onmogelijk zijn. Dientengevolge hoeft het aantal ondernemingen in de
bedrijfstak niet langer constant te blijven in de loop van de tijd.
Net als in de vorige paragraaf nemen we aan, dat voor T opeenvolgende waarne-
mingstijdstippen gegeven is het totaal aantal ondernemingen in de bedrijfs-
tak en de opdeling daarvan over de omvangsklassen, maar niet de gang van elke
individuele onderneming door het stelsel van omvangsklassen in deze T perioden.
We beschikken zodoende enkel over de per saldo mutatie van het aantal onder-
nemingen van waarnemingstijdstip tot waarnemingstijdstip, maar niet over de
uitsplitsing van dit saldo naar toe- en uittreders en evenmin over de saldi van
toe- en uittreders per omvangsklasse.

Om het fenomeen van toe- en uittreding in een model als (2.8) op te
kunnen nemen zouden we het aantal onderscheiden omvangsklassen met één uit
kunnen breiden tot mf1. In deze omvangsklasse verdwijnen de uittredende on-
dernemingen en uit deze omvangsklasse treden nieuwe ondernemingen tot de
bedrijfstak toe. We noemen deze omvangsklasse de klasse van potentiële toe-
treders.

Als model voor de ontwikkeling in de tijd van de verdeling van de
ondernemingen over een stelsel van omvangsklassen zouden we dan uit kunnen
gaan van

F(tt1) - ~'F(t) f E(tf1), t- 0,1,...

waarbij de kolomvector

F(tf1) - {f0(tf1),...,f~(tf1)}~

de aantallen ondernemingen in de (mtl) omvangsklassen op tijdstip tf1 geeft,
de vector van storingstermen E(tf1) -{~(tf1),...,em(tt1)} dezelfde functie
vervult als in (2.8) en
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000 001 002 " ' oGm

010 011 012 "' o1m

020 021 022 . " .'...

om0 om1 0~ ........

( 000 001 002 " '

010 (1-o10)P11 (1-o10)p12....

020 (1-o20)p21 (1-o20)P22....

..............................
om0 (1-om0)pm1 (1-om0)p~....

met o0j, j- 0,...,m, de kans op toetreding in klasse j voor een nieuwe on-
derneming en oj0, j- 1,...,m, de kans op uittreding uit klasse j voor een
bestaande onderneming.
De verdeling van de ondernemingen over de (mt1) omvangsklassen op tijdstip
tfl komt tot stand als resultaat van de verdeling op tijdstip t, de werking
van een verdelingsmechanisme, gegeven door de matrix van overgangswaarschijnlijk-
heden ~, en de vectoren van kansen {001'" ''o0m} en {010' "''om0}'
Op basis van (4.1) zou nu voor de afleiding van een schattingsprocedure een-
zelfde redenering kunnen worden gevolgd als in g 3 is gegeven voor de situatie
met een constant aantal ondernemingen.
Aan een schattingsprocedure op basis van (4.1) is echter het bezwaar verbonden,
dat voor de klasse van potentiële toetreders geen waarnemingen beschikbaar
zijn. Dit bezwaar kan ondervangen worden door de omvang van de klasse van po-
tentiële toetreders vast te leggen op grond van overwegingen buiten het model
om. Daarbij zou men zich kunnen laten leiden door de marktverhoudingen waardoor
de in beschouwing genomen bedrijfstak wordt gekenmerkt. Bij marktverhoudingen
die lijken op volledige mededinging wordt dan voor een grote omvang van de klas-
se van potentiële toetreders gekozen en bij marktverhoudingen die lijken op
een oligopolie of monopolistische concurrentie voor een kleine omvang.l)
Omdat de schattingsresultaten afhankelijk zijn van de gekozen omvang van de
klasse van potentiële toetreders2), biedt bovenstaand uitgangspunt naar onze
mening onvoldoende houvast voor een schattingsprocedure op basis van (4.1).
Om deze reden zien we af van het model (4.1) en nemen in plaats daarvan het
volgende model als uitgangspunt.

1) B.Stanton en L. Kettunen, Potential Entrants ans Projections in Markov
Process Analysis, Journal of rarm Economics, ~9, 1967, p. 639.

2) G. Mustert, De ontwikkeling van de omva~.ngsverdeling van ondernemingen,
Tilburg, 1976, p. 131.
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F(ttl) - Q' F(t) t u(tf1)S t H(ttl), t- 0,1,... (4.2)

waarbij de kolomvector

F(tf1) - {f1(tt1),...,fm(tt1)}'

de aantallen ondernemingen in de m omvangsklassen op tijdstip tt1 geeft, de
vector van storingstermen H(tf1) dezelfde functie vervult als in (2.8),

m m -
u(tf1) - E fj(tt1) - E fj(t) en met behulp van de kolomvector S-{s1,...,- j-1 - j-1
sm}' de verdeling van de per saldo groei van het aantal ondernemingen over de m
omvangsklassen plaatsvindt. De verdeling van de ondernemingen over de m omvangs-
klassen op tijdstip tf1 komt tot stand als resultaat van de verdeling op tijd-
stip t en de werking van matrix T" alsmede van een correctie op deze herverde-
ling i.v.m. de per saldo groei van het aantal ondernemingen in de bedrijfstak.
Daarbij geldt voor de coëfficiënten pij en sj dat

m m
E pij - 1, E sj - 1, 0 ~ pij,sj ~ 1.

j-1 j-1 -

Voor een handiger voorstelling voegen we in (4.2) de matrix~ en de vector S
samen. We krijgen dan:

f~,i( tt 1 )

p11 p21 "' pm1 s1

p12 p22 " ' pm2 s2

Plm p2m . .. Pmm sm

t (4.3)

~(tf1)
~ J

In matrixnotatie:



- 19 -

1)
F(ttl) -~' F~(t) f H(tfl) , t- 0,1,... (4.4)

met F~(t) - {fl(t),...,f~(t), u(tf1)}~,
T.a.v. de vector van storingstermen H(tt1) veronderstellen we, dat

E{H(tfk)IF~(t)} - 0, k - 1,2,...

Op basis van deze veronderstelling geldt, dat

Cov{F~(t), H(tfk)} - 0, 2) (4.6)

Cov{H(t)~ H(tfk)} - 0~ 3) (~.7)

Cov{H(k), H(s)IF~(t)} - dks V{H(k)~F~(t)},~) (~.8)

voor k en s groter dan t, t- 0,1,...,k,s - 1,2,...

en

1) Beschouwen we de elementen van F(tt1) als te verklaren variabelen en die
van F(t) als verklarende, dan resulteert, wanneer we alle te verklaren
variabelen overbrengen naar het linkerlid, als structurele vorm van (4.2)

1,4~0 F(tt1) -(,~~ G(t) f H(tf1), t- 0,1,...,

waarbij
(1-s1) -sl -s1...-sl
-s2 (1-s2) -s2...-s2...........................
-s -s -s . . . ( , -s )m m m m

1, a,
p11 p12 "' pm1 -s1

......................
p1m p2m ... pmm -sm

m r ~- 1
en G(t) - {fl(t),...,fm(t), E f.(t)}'.

- j-1 ~
In een schattingsprocedure op basis van het kleinste kwadraten criterium
voor deze structurele vorm komen de regressiecoëfficiënten niet lineair voor.
Om die reden maken wij geen gebruik van deze structurele vorm.

2) Verg. (2.10)
3) Verg. (2.11)
4) Verg. (3.9).
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Op basis van eenzelfde redenering als gegeven in ~ 3 wordt de voorwaardelijke
covariantiematrix van contemporaine storingstermen nu gegeven door

1)
V{H(t)IF~(t-1)} - -~' diag{F~(t-1)}B f diag{B'F~(t-1)} (~t.9)

waarbij

~- -

mt1 2)
-~ E fi ( t-1 ) p i~

i-1

pi1( 1-pi1 ) "' -pilpim

-pi2pil " ' -pi2pim

-pimpil "' pim(1-pim)

en fm}1(t-1) - u(t).

, i-1,...,m,~
mf 1

s1(1-sl)-s1s2 ... -~1sm

-s2s1 s2(1-s2)... -s2sm
- - - - - - - - -
-sms 1 -sms2 . . . sm( 1-sm) ~

Laat nu voor T opeenvolger~de tijdstippen waarnemingen zijn gegeven
t.a.v. de aantallen ondernemingen in de m omvangsklassen.
Voor de i-de klasse, i- 1,...,m, geldt bij een waarnemingsperiode {1,...,T}

f1(1) f2(1) ... fm(1) u(2)

fl(2) f2(2) ... ~(2) u(3)

fi(T) I ~f1 ( T-1 ) f2(T-1 ) .. . f~(T-1 ) u(T)

In matrixnotatie

Fi -~ Bi t Hi, i- 1,...,m

~pli ~

p2i

pmi

t (4.10)

(4.11)

We nemen aan, dat de stochastische steekproefmatrix ~ van volledige rang is.
Voor alle klassen tesamen krijgen we het volgende stelsel.

1) Verg. (3.16)
2) Verg. (3.18)



- 21 -

of;

F1

F2

e

.. 0

0 0 ... F

B1

B2

t (4.12)

F- L Y t H (4.13)

met F en H een {((T-1)xm)x1} vector, L een {(mx(T-1))x(m(mfl))} matrix en
Y een {(m(mf1))xl} vector.

I.v.m. de singulariteit van de covariantiematrix van contemporaine
storingstermen (~t.9) schrappen we in (4.3) de vector B en de daarmee corres-m
ponderende vergelijkingen en nemen aan, dat daarmee de singulariteit van de
covariantiematrix is opgeheven.
Als gevolg van deze reductie gaat (4.13) over in

-F-~c-~~Yi~}~

waarbij ~, L~, Y~ en H~ analoog met (3.21) zijn gedefinieerd.
De bij de gehele waarnemingsperiode {1,...,T} behorende voorwaardelijke cova-
riantiematrix wordt gegeven door het Kronecker-product

mf 1
~ .- Cov{~,H~I L ~} - E {~i~ ~ (diag Fi~)}

i-1

waarbij

pil(1-pi1) -pilpi2 "' -pilpi,m-1

-pilpi2 pi2(1-pi2) " ' -pi2pi,m-1

-pilpi,m-1 -pi2pi,m-1 '

met p - s., enmt1,J J

F. -iic:

0

0

``f.(T-1)

pi,m-1(1-pi,m-1)

(4.15)

i
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met fmt1(g) - u(gt1) g- 1,...,T-1.
Uitgaande van het kleinste kwadratencriterium wordt de formulering van het
schattingsprobleem met inachtneming van de restricties op de coëfficiënten
nu:

min (~ - L ~ Y1' (T~)-1 (F~ L~Y~)

onder de voorwaarden

m-1
E pij ~ 1~

j-1

m-1
E s. ~ 1j-1 ~ -

i - 1,.. ,m

0 ~ pij, sj ~ 1.

1)
(4.16)

Daarbij wordt -~ verkregen op basis van een OLS schatting voor~ onder de res-
tricties

m m
E p..-1 i- 1,...,m, E s. - 1, 0 ~ p.., s. ~ 1

j-1 1~ j-1 ~ - i~ ~-

en vervolgens in een iteratieve procedure gezocht naar de optimale waarde van
de regressiecoëfficiënten.

1) Verg. (3.25)
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