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INLEIDING

0.1 INDUSTRIELE ORGANISATIE

In de tweede helft van de jaren dertig werd aan de
Harvard universiteit de eerste aanzet gegeven tot de ont-
wikkeling van wat de theorie van de industriële organisatie
zou gaan heten. Onder invloed van de economische depressie
was er behoefte ontstaan aan een meer fundamentele theore-
tisch-empirische benadering van marktverhoudingen dan in
de institutionalistische beschrijvingen van die dagen ge-
bruikelijk was. In 1938 presenteerde E.S. Mason voor de
American Economic Association een plan voor de methodische
bestudering van de industriële organisatie 1). Men zou een
voldoend groot aantal bedrijfstakken met verschillende struc-
turen grondig moeten onderzoeken om veralgemeningen mogelijk
te maken met betrekking tot relaties tussen de belangrijkste
elementen van de structuur van een bedrijfstak en de wijze
van bedrijfsvoering in die bedrijfstak. Modél voor een der-
gelijk onderzoek stond de studie, die D.H. Wallace had gemaakt
van de aluminiumindustrie 2).

En inderdaad werd het gedurende de daarop volgende twintig
jaren veler taak een bedrijfstak grondig te bestuderen. Rond
1960 echter werd het duidelijk dat deze "case-study"-benadering
wel tot een groot aantal specifieke kwalitatieve beschouwingen
met betrekking tot de onderzochte bedrijfstakken leidde, maar
geen basis verschafte voor de verhoopte veralgemeningen.

1) E.S. Mason, Price and Production Policies of Large Scale
Entreprise, American Economic Review, 29 (1939), pp. 61-74.

2) D.H. Wallace, Market Control in the Aluminum Industry, Harvard
University Press, Cambridge (Mass.), 1937.
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Een alternatieve benadering zou kunnen inhouden dat
een groot aantal van de kenmerken, die specifiek zijn voor
een bepaalde bedrijfstak, als toevalselementen worden opge-
vat. Hypothesen met betrekking tot bepaalde karakteristieken
van ondernemingen binnen een bedrijfstak of bepaalde karak-
teristieken van bedrijfstakken onderling kunnen dan met be-

hulp van statistische toetsen worden onderzocht. Ook deze
benadering werd sedert het einde van de jaren dertig in prak-
tijk gebracht, maar lange tijd met argusogen bekeken. Zo con-
cludeerde G. Stigler in 1942: "It is doubtful whether the
monopoly question will ever receive much illumination from large
scale statistical investigations" 1) en velen leken het met hem eens
te zijn. Zo ontstond de situatie, waarin het mogelijk werd, dat

de industriële organisatie één van de laatste gebieden van de
economie was, waarin de toepassing van econometrische methoden
als legitiem werd aanvaard. Uf zoals Grabowski en Mueller het
eufemistisch uitdrukken: "The field has been somewhat slow to
take up the use of econometric techniques in its empirical work"2)

De econometrische methoden, die sedert ca. vijftien ja3r b~j

de bestudering van de industriële organisatie gemeengoed zijn
geworden, zijn betrekkelijk weinig geavanceerd. De reden daarvan

is enerzijds dat het, gegeven het in "case-study"-vorm verzamelde
materiaal, mogelijk bleek met eenvoudige middelen redelijk in-
drukwekkende kwantitatieve resultaten te bereiken en anderzijds
dat de aard van dat en ander beschikbaar materiaal de toepassing
van meer geavanceerde technieken niet toelaat.

Het gebruik van deze methoden op het gebied van de industriële
~~rganisatie heeft gedurende de afgelopen vijftien jaar tot ver-
algemeningen geleid, die in betekenis verder reiken dan de ver-
algemeningen, die op basis van de voorafgaande "case-studies"
----------------

1) G. Stigler, The Extent and Bases of Monopoly, American
Economic Review, 32, (1942), p. 22.

2) H. Grabowski en D. Mueller, Industrial Organization: The
Role and Contribution of Econometrics, American Economic
Review, 60 (mei 1970), p. 100.



-3-

konden worden bereikt. Een groot aantal onderwerpen is daar-
bij reeds voorwerp van studie geweest. Het onderwerp dat het
eerst systematisch werd bestudeerd en steeds het meest gron-
dig bestudeerde is gebleven, is de verhouding tussen de mate
van concentratie in een bedrijfstak als structureel kenmerk
en de mate van winstgevendheid van de in de bedrijfstak
werkzame ondernemingen als kenmerk voor de bedrijfsvoering
in de bedrijfstak. Algemeen wordt echter erkend dat concen-
tratie slechts één dimensie is van de structuur van een
bedrijfstak. Er zijn dan ook pogingen gedaan om andere dimen-
sies van de structuur in de beschouwing te betrekken. Deze
pogingen hadden onder meer betrekking op barrières, die de
toetreding van een onderneming tot een bedrijfstak bemoeilijken.
Zij zijn echter weinig talrijk geweest en in het algemeen in
hun aanzet blijven steken.

Bij de meeste onderzoekingen wordt concentratie als struc-
tureel kenmerk gehanteerd. Het kenmerk van de bedrijfsvoering,
dat hiermee in een bepaalde relatie zou kunnen staan, kan,
behalve door de reeds genoemde winstgevendheid, gevormd worden
door de loonvoet, de arbeidsmobiliteit, de uitgaven voor re-
clamedoeleinden, voor research en ontwikkeling, voor investe-
ringen in vaste activa en voor andere bestemmingen. Ook de
relatie tot de economische stabiliteit is voorwerp van studie
geweest 1). De sociale en politieke invloed van de grote of
monopolistische onderneming is echter een kenmerk van bedrijfs-
voering, dat door statistisch georiënteerde economen onaan-
geroerd gelaten is, hoewel er een overvloed van niet-getoetste
hypothesen met betrekking tot die relatie is.

1) Vgl. voor een overzicht van de resultaten met betrekking
tot de genoemde onderwerpen bereikt: L. Weiss, Quantitative
Studies of Industrial Organization, in: M.D. Intriligator
(ed.), Frontiers of Quantitative Economics, North-Holland,
Amsterdam, 1971.
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0.2 DE BEHOEFTE AAN EEN DYNAMISCH MODEL VAN DE ONTWIKKELING
VAN DE STRUCTUUR VAN EEN BEDRIJFSTAK

De relaties tussen de structurele kenmerken van een be-
drijfstak en de kenmerken van de bedrijfsvoering binnen die
bedrijfstak zijn van belang uit het oogpunt van maatschappe-
lijke relevantie. Het is immers denkbaar dat bepaalde kenmerken van
de bedrijfsvoering tot maatschappelijk wenselijke respectie-
velijk ongewenste effecten leiden. Ten behoeve van het bevor-
deren van de wenselijke respectievelijk het elimineren van de
ongewenste effecten kan men maatregelen nemen met betrekking tot
de relevante kenmerken van de bedrijfsvoering. De invloed van
dit soort maatregelen is echter veelal gering en~of tijdelijkl~
en het verdient daarom vaak de voorkeur in plaats van dit
"kurieren am Symptom" gebruik te maken van instrumenten, die
rechtstreeks invloed hebben op of aangrijpen bij de structurele
kenmerken, die voor het bestaan van de wenselijke respectievelijk
ongewenste effecten van belang zijn. Daarom is het vanuit maat-
schappelijk oogpunt gezien relevant te weten hoe de kenmerken
van de bedrijfsvoering zich verhouden tot de structurele ken-
merken van de bedrijfstak.

Een voorbeeld van een overheidsbeleid, dat gericht is op het
elimineren van ongewenste effecten van kenmerken van bedrijfs-
voering en daartoe instrumenten ontwikkelt, die rechtstreeks aan-
grijpen bij de relevante structurele kenmerken van een bedrijfs-
tak, kan worden gevonden bij de anti-trust-wetgeving van de
Verenigde Staten. In de gedachtengang, die aan de anti-trust-wet-
geving ten grondslag ligt, wordt een centrale rol gespeeld door
het begrip "tending to create a monopoly': Dit wil zeggen dat het
Ministerie van Justitie van de Verenigde Staten in het kader van
de anti-trust-wetgeving niet slechts een vervolging kan instellen,
indien defeitelijke situatie zodanig is dat ongewenste effecten
van deze kenmerken van bedrijfsvoering zich manifesteren, maar

1~ Vgl.2o.m.: J.S. Bain, Industrial Organization, Wiley, New York,
1968 , p.12.
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reeds indien de tendens bestaat tot het ontstaar~ van een zo-
danigesituatie. Dit impli.ceert dat het.beleid niet slechts wordt
gebaseerd op de feitelijke structuur van een bedrijfstak, maar ook
dient te worden ingegeven door de te verwachten ontwikke-

ling van die structuur.
Zodra deze "gouverner, c' est prévoir"-karakteristiek

van het beleid ten aanzien van de industriële organisatie als

positief wordt aangemerkt, ontstaat de behoefte niet slechts

de relaties tussen de structurele kenmerken van een bedrijfs-

tak en de kenmerken van de bedrijfsvoering van de ondernemingen

in die bedrijfstak te kennen, maar ook inzicht te hebben in

de te verwachten ontwikkeling van de structuur van de bedrijfs-

tak. De methodische bestudering van die ontwikkeling kan de

constructie van een model van die ontwikkeling inhouden. Dat

model moet dan een dynamisch model zijn, waarbij dynamisch bij

voorkeur zou moeten worden opgevat in de betekenis, die Samuelson

eraan toekende: "It is the essence of dynamics that economic

variables at different points of time are functionally related",

zodat het systeem zoals het door het model beschreven wordt

"generates its own behaviour over time, either as an autonomous

response to a set of 'initial conditions', or as a response to

some changing external conditions"1).
Niet alleen de maatschappelijke relevantie van de resultaten

van de bestudering van de industriële organisatie motiveert de

behoefte aan een dynamisch model van de ontwikkeling van de struc-

tuur van een bedrijfstak maar die behoefte blijkt ook bij de

bestudering zelf. Zoals wij reeds zagen, wordt de concentratie

in een bedrijfstak veelal als voornaamste kenmerk van de struc-

tuur ervan genomen. Om veralgemeningen van de uitgevoerde analyse

mogelijk te maken wordt er steeds naar gestreefd de relatie tus-

sen de kenmerken van de structuur en de kenmerken van de bedrijfs-

voering de gedaante te doen aannemen van een functie, waarvan de

1) P. Samuelson, Dynamic Process Analysis, in: H.S. Ellis (ed.),
A Survey of Contemporary Economics, Irwin, Homewood (Ill.),
1948, p.354.
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definitieverzameling uit getallen bestaat. Wij definiëren
een functie als een afbeelding van een definitieverzameling
in een beeldverzameling, waarbij tenminste de beelverzame-
ling uit getallen bestaat1). De beeldverzameling bestaat uit
de mogelijke uitkomsten van een kenmerk van de bedrijfsvoering,
de definitieverzameling uit de indicatoren voor de concentratie.
Om de laatstgenoemde verzameling uit getallen te doen bestaan
mondt de gebruikelijke analyse van de concentratie in een be-
drijfstak steeds uit in de constructie van één of ineer ken-
getallen voor de concentratie. Bij die constructie kunnen twee
benaderingswijzen worden onderscheiden. De ene benaderingswijze
construeert kengetallen aan de hand van statistische maatstaven
voor de spreiding van de ondernemingen, die een bedrijfstak vor-
men. Een bekend voorbeeld is de variantie van de logaritme van
de omvang. De tweede benaderingswijze leidt tot zogenaamde con-
centratieverhoudingsgetallen. Een dergelijk getal stelt de fractie
voor van de totale omvang van een bedrijfstak, die beheerst wordt
door de grootste x ondernemingen, waarin x een positief geheel
getal voorstelt.

Beide soorten maatstaven zijn statische maatstaven. Het
hanteren van deze maatstaven bij de bestudering van de ontwikke-
ling van de structuur stuit op bezwaren. Dit kan aan de hand van
een eenvoudig voorbeeld gemakkelijk worden ingc~zien. Gegeven
zijn twee bedrijfstakken A en B. Voor beide bedrijfstakken geldt
aan het begin van een bepaalde periode dat de fractie van het
totaal van de activa, welke beheerst wordt door de grootste vier
ondernemingen gelijk is aan a(O~a~ 1) en de variantie van de

1) De getallen waarvan sprake is zijn dimensieloos. Hun betekenis
komt tot uitdrukking in de functieomschrijving. Een andere
opvatting wil dat definitie- en beeldverzameling uit gedimen-
sioneerde grootheden bestaal en de functieomschrijving slechts
de wijze van afbeelding specificeert. Vgl.: H. Griesel, Algebra
und Analysis der Grëssensysteme, Mathematisch-Physikalische
Semesterberichte. Teil I, 16 (1969), pp. 56-93; Teil II, 16
(1969), pp. 189-224. - -
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logaritmen van de waarden van de activa van alle ondernemingen
gelijk is aan b(b~ 0). Ook aan het einde van de periode wor-
den voor beide bedrijfstakken de respectievelijke waarden ge-
geven door a en b. In bedrijfstak A is de rangorde van de onder-
nemingen naar grootte van de activa in de loop van de periode
dezelfde gebleven, maar in bedrijfstak B heeft er een ingrij-
pende wijziging in de rangorde van de ondernemingen plaatsge-
vonden. Ondanks de gelijkheid van de concentratiemaatstaven
aan het begin en aan het einde van de periode is er sprake
van verschillen in de ontwikkeling van de structuur van beide
bedrijfstakken. Een dynamisch model van de ontwikkeling van
die structuur kan bij de beoordeling ervan een belangrijke rol
spelen.

0.3 DE IN HET MODEL OP TE NEMEN DIMENSIES VAN DE STRUCTUUR

Indien het object van studie, dat wij in het vervolg een sys-
teem noemen, economisch van aard is, interacteren de elementen, die
het systeem vormen. Als een element van het systeem verandert,
heeft dat gevolgen voor andere elementen van het systeem.
Wanneer dergelijke veranderingen kunnen worden gekwantificeerd,
kunnen de relaties tussen de elementen van het systeem tenminste
in principe met behulp van wiskundige vergelijkingen worden be-
schreven. Een verzameling van dergelijke vergelijkingen, die
het gedrag van het systeem beschrijven, vormt een wiskundig model
van het systeem. Zo'n model is een abstractie van de werkelijkheid,
waarin de relaties tussen de elementen van het systeem vervangen
zijn door relaties tussen wiskundige grootheden. Het doel van
het construeren van een model kan zijn zoveel mogelijk van de
realiteit in het model te verdichten. De adekwaatheid van een
model kan dan worden beoordeeld naar de mate, waarin het model
rekening houdt met veranderingen, die in het verleden hebben
plaatsgevonden, en de mate, waarin de gevolgen van veranderingen
in het systeem met succes kunnen worden voorspeld.
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Economische systemen zijn veelal onvolledig gespecificeerd.
De gevolgen daarvan voor de constructie van een model worden
doorgaans ondervangen door de introductie van een toevalselement.
Men introduceert het toeval veelal in de vorm van een zogenaamde
storingsterm, wanneer men van oordeel is dat de niet-gespecifi-
ceerde elementen van het systeem talrijk zijn en de invloed
van elk van die elementen afzonderlijk verwaarloosbaar klein is.
Is men daarentegen van mening dat aan de genoemde eisen niet is
voldaan en~of van oordeel dat aan het stochastisch karakter van
de wel-gespecificeerde elementen expliciet recht moet worden ge-
daan, dan kan men het toeval introduceren door het systeem voor-
werp te maken van een stochastisch proces. Men onderscheidt dan
een aantal toestanden, die in de loop van de tijd door het sys-
teem kunnen worden doorlopen. De wijze, waarop dat proces zich
voltrekt, wordt door het model beschreven.

De keuze van de wijze van introductie van het toevalselement
wordt dus mede bepaald aan de hand van het object van studie.
Nu werd reeds opgemerkt dat structuur van een bedrijfstak een
meer-dimensionaal begrip is. Als voornaamste kenmerken van die
structuur kunnen worden aangemerkt: het aantal ondernemingen in
de bedrijfstak, de omvangsverdeling van die ondernemingen, de
barriéres die toetreding tot de bedrijfstak bemoeilijken, de mate
van produkt-differentiatie in de bedrijfstak, de geografische
gespreidheid van de ondernemingen en het verloop van de kosten-
curven op korte en lange termijn1~. Een model van de structuur van
een bedijfstak, dat aan alle onderscheiden kenmerken recht wil doen,
zal zeer gecompliceerd zijn, vooral indien dat model dynamisch moet
zijn in de betekenis, die Samuelson eraan toekende. Ook indien wij
tot concessies ten aanzien van de dynamiek bereid zouden zijn,
zal het model relatief complex blijven in verband met andere eraan
te stellen eisen. Zo zal men de geldigheid van het model aan de

----------------

1~ N.R. Collins en L.E. Preston, Concentration and Price-Cost
Margins in Manufacturing Industries, University of California
Press, Los Angeles, 1968, p.4.
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hand van empirisch materiaal moeten kunnen toetsen. Dit betreft
dan niet slechts de resultaten, waartoe het model leidt, maar
omdat verschillende modellen tot identieke resultaten kunnen
leiden, ook de onderstellingen, die aan het model ten grondslag
liggen. Dit impliceert met betrekking tot de resultaten van het
model dat de parameters, die daarin een rol spelen, uit het
beschikbare empirische materiaal moeten kunnen worden geïden-
tificeerd en met betrekking tot de onderstellingen, die aan het
model ten grondslag liggen, dat hun geldigheid moet kunnen worden
onderzocht of in eerdere onderzoekingen is komen vast te staan.

Indien wij het object van studie, de structuur van een be-
drijfstak, in dit lichtbeschouwen is het duidelijk dat het niet
mogelijk zal zijn alle onderscheiden kenmerken van de structuur
simultaan in het te construeren model op te nemen. Wij hebben
gesteld dat er bij de constructie van een model naar kan worden
gestreefd zoveel mogelijk van de realiteit in het model op te
nemen. Het is daarom bij het construeren van een dergelijk model
de kunst te weten waar en wanneer te vereenvoudigen. Gegeven
het voorgaande zal behalve zoiets als een wetenschappelijke
intuïtie ook de beschikbaarheid van empirisch materiaal leidraad
zijn bij de bepaling van de kenmerken van de structuur, die in
het model zullen worden geïncorporeerd respectievelijk buiten
beschouwing worden gelaten. Indien het model aan de hand van ge-
gevens betreffende de Nederlandse economie wordt getoetst, ligt
het voor de hand de geografische gespreidheid van de ondernemingen
als kenmerk van relatief geringe importantie buiten beschouwing
te laten. Daar het in verband met de toetsing van het model van
belang is dat in elke onderscheiden bedrijfstak een voldoend groot
aantal ondernemingen werkzaam is, zal in eerste aanleg slechts
een gering aantal bedrijfstakken kunnen worden onderscheiden. Omdat
daardoor bedrijfstakken ontstaan, waarin ondernemingen met een zeer
uiteenlopende, maar door gebrek aan empirisch materiaal niet
nader vast te stellen mate van produkt-differentiatie werkzaam
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zijn, lijkt het weinig zinvol dat kenmerk van de structuur
in het model op te nemen. Dezelfde argumenten nopen ertoe
ook het verloop van de kostencurven buiten beschouwing te
laten.

De structuur van een bedrijfstak zal daarom worden beschouwd
aan de hand van de kenmerken: het aantal ondernemingen in de
bedrijfstak, de omvangsverdeling van die ondernemingen en de
barrières, die toetreding tot de bedrijfstak bemoeilijken.
Daarbij zal de nadruk liggen op de omvangsverdeling en het
aantal ondernemingen en zullen de toetredingsbarrières slechts
in de beschouwing worden betrokken, voorzover dat voor een
adekwate beschrijving van de ontwikkeling van de omvangsverdeling
noodzakelijk is.

0.4 DE GEDAANTE VAN HET TE CONSTRUEREN MODEL

De omvangsverdeling van ondernemingen is reeds voorwerp van
uitvoerige studie geweest. Het patroon van een dergelijke ver-
deling is ongeacht de definities van onderneming en omvang en
ongeacht het tijdstip, het geografisch gebied en de bedrijfs-
tak, waarop de verdeling betrekking heeft, zodanig stabiel dat
die stabiliteit tot de telkens weer geconstateerde empirische
wetmatigheden in de economie behoort. Er is reeds veel aandacht
besteed aan de beantwoording van de vragen hoe de steeds weer
geconstateerde verdelingen van ondernemingen naar omvang ontstaan
en welke processen aan het ontstaan van dergelijke verdelingen
ten grondslag liggen. Een groot aantal mogelijke verklaringen
zijn in de loop van de tijd in de literatuur voorgesteld1~.
Daarbij kunnen naar een indeling van A.Rapoport: "teleologische"
en stochastische verklaringen worden onderscheiden. Daaronder
wordt het volgende verstaan. "The 'teleological' method seeks to

1~ Vgl. voor een overzicht daarvan: P. Tommissen, De Wet van Pareto,
Sint-Aloysius-handelshogeschool, Brussel, 1971.
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deduce the regularity from some gross principle operating
in nature so that the regularity appears as a result of
directed trends. The stochastic method seeks to explain
regularities observed on a gross level by deducing these
regularities from probabilities of a very large number of
'small' events (that is, events whose individual effects on
the process are very small)"1). Omdat de variabiliteit in de
relevante toevalselementen groot is, kiezen wij voor de be-
nadering, waarbij aan het stochastische karakter van die ele-
menten expliciet recht wordt gedaan, en opteren voor de
stochastische methode. Met behulp daarvan wordt getracht de
geconstateerde regelmaat op het niveau van de bedrijfstak te
herleiden tot regelmatigheden in de wijze, waarop bepaalde
gebeurtenissen hun invloed doen gelden op de omvang van de
ondernemingen, die de bedrijfstak vormen. De regelmatigheden
zullen tot uitdrukking noeten komen in de onderstellingen, die
aan de herleiding ten grondslag liggen. Daarmee is dan niet langer
de bedrijfstak als geheel, maar de individuele onderneming ob-
ject van studie geworden.

Het volgens deze benaderingswijze te construeren model zal
moeten voldoen aan de eisen dat de ontwíkkeling van de gehele
omvangsverdeling van ondernemingen in een bedrijfstak wordt be-
schreven, dat die ontwikkeling in de loop van de tijd, zeg van
jaar tot jaar, wordt beschreven en dat de onderstellingen, waarop
het model wordt gebaseerd, op hun geldigheid zijn of kunnen worden
onderzocht en ook de resultaten, waartoe het model leidt, aan
de hand van empirisch materiaal kunnen worden getoetst.

Modellen welke eerder volgens de stochastische methode werden
voorgesteld2) voldoen niet aan één of ineer van die eisen. In de

1) A. Rapoport, The Stochastic and the "Teleological" Rationales
of Certain Distributions and the So-called Principle of Least
Effort, Behavioural Science, 2(1957), p. 151.

2) Vgl. o.m.: J. Steindl, Random Processes and the Growth of
Firms, Griffin, London, 1965.
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eerste plaats richten die modellen zich vaak op de verklaring
van het ontstaan van een bepaalde theoretische verdeling,
veelal of de lognormale of de Paretoverdeling, met behulp waar-
van niet de gehele, maar slechts gedeelten van de waargenomen
omvangsverdelingen goed kunnen worden beschreven. In de tweede
plaats is de wijze waarop de relevante grootheden worden gede-
finieerd vaak zodanig dat de parameters van het geconstrueerde
model niet uit empirisch materiaal kunnen worden afgeleid. In de
derde en laatste plaats volstaan die modellen vaak met aan te
tonen dat de voorgestelde verklaring na oneindig lange tijd
tot een verdeling leidt, die de waargenomen omvangsverdeling
goed beschrijft. Omdat het bij modellen volgens de stochastische
methode mogelijk is dat heel verschillende modellen met identiek
gedefinieerde parameters tot eenzelfde resultaat op oneindig
lange termijn leiden1~, kan aan de hand van de resultaten van
een model met betrekking tot de oneindig lange termijn alléén
de adekwaatheid van dat model niet worden beoordeeld.

0.5 DE OPZET VAN DE STUDIE

In het eerste hoofdstuk worden de uitgangspunten van het
model besproken. Wij maken daarbij gebruik van twee invalshoeken.
In de eerste plaats gaan wij in paragraaf 1.1. aan de hand van
de resultaten van onderzoekingen met betrekking tot de ontwikke-
ling van de omvangsverdeling, waarvan in de literatuur verslag
wordt gedaan, na van welke onderstellingen kan worden uitgegaan.
In de tweede plaats bespreken wij in paragraaf 1.2. een eenvoudig
stochastisch model, dat in de literatuur werd voorgesteld. Door
in paragraaf 1.3. na te gaan in hoeverre dat model gebruik maakt
van de gekozen onderstellingen en voldoet aan de in het voorgaan-
de geformuleerde eisen is het in hoofdstuk 2 mogelijk een eerste
versie van het te construeren model te presenteren als een ver-

1~ Vgl. o.m.: D.J. Bartholomew, Stochastic Models for Social
Processes, Wiley, New York, 1967, hfdst. 3.
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betering van het in paragraaf 1.2. beschreven model.
Het model van het tweede hoofdstuk heeft betrekking

op een constant aantal ondernemingen. Het wordt in paragraaf

2.1. voorgesteld, waarna wij in paragraaf 2.2. aan de hand

van empirisch materiaal met betrekking tot een aantal Neder-

landse bedrijfstakken nagaan of het model een redelijke be-

schrijving van de ontwikkeling van de omvangsverdeling geeft.

Hoofdstuk 2 wordt besloten met een nadere besprekirig i:i

paragraaf 2.3. van één van de onderstellingen van het model.

In het derde hoofdstuk wordt een model voorgesteld voor

een veranderend aantal ondernemingen. De gedaante, welke het

model dan aanneemt, wordt besproken in paragraaf 3.1. De pro-

blematiek rond het aantal ondernemingen en de toetredings-

barrières wordt in paragraaf 3.2. behandeld, waarna in paragraaf

3.3. wordt nagegaan in Yioeverre deze versie van i,et model in

verband met het voor Nederland beschikbare empirische materiaal

toepasselijk is.
In het vierde en laatste hoofdstuk wordt een balans opge-

maakt. Na een inleiding tot dat hoofdstuk in paragraaf 4.1. ge-

beurt dat in paragraaf 4.2. met betrekking tot de mate, waarin

het voorgestelde rrndelvoldoet aan de eisen, die eraan we rden ge-

steld. Vervolgens wordt in paragraaf 4.3. nagegaan welke betekenis

aan de gedemonstreerde toepassingen van het model kan worden toe-

gekend, waarbij de stabiliteit van een eventuele limiet-verdeling

afzonderlijk wordt besproken in paragraaf 4.4. En tenslotte wordt

in paragraaf 4.5. ingegaan op de vooruitzichten die betekenis in

de toekomst te vergroten.
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HOOFDSTUK 1.
DE UITGANGSPUNTEN VOOR DE CONSTRUCTIE VAN HET MODEL

1.1 DE OMVANGSVERDELING VAN ONDERNEMINGEN

1.1.1 Inleiding

Wij beschouwen de verzameling van ondernemingen, die een
bedrijfstak vormen, op een bepaald tijdstip voor wat betreft
het kenmerk omvang. Er is in het algemeen sprake van een rela-
tief klein aantal grote ondernemingen en een relatief groot
aantal kleine ondernemingen. Een relatieve frequentiedichtheid
van de omvang neemt daarom de vorm aan van een uiterst scheef
histogram.

Indien een dergelijke frequentiedichtheid wordt geconstru-
eerd met betrekking tot een later tijdstip, vertonen de twee
frequentiedichtheden in het algemeen verschillen, want de
omvangsverdeling van ondernemingen verandert in de loop van de
tijd. Sommige ondernemingen veranderen sneller in omvang dan
andere. Sommige ondernemingen worden kleiner en sommige verdwijnen.
Nieuwe ondernemingen ontstaan, en wel relatief grote, doordat
~erscheidene bestaande ondernemingen samengaan, en relatief
kleine, doordat nieuwe onder.nemingen tot stand komen.

De ontwikkeling van de omvangsverdeling in de loop van de
tijd kan dus opgebouwd gedacht worden uit verscheidene componenten.
Op elk van die componenten is een veelheid van factoren van in-
vloed. Een model van de ontwikkeling van de omvangsverdeling,
dat aan elk van die factoren recht wil doen, zal dan ook gecom-
pliceerd zijn.

Wij beschouwen daarom de frequentiedichtheid van de omvangs-
verdeling wat nader in de hoop daaraan enige informatie te kunnen
ontlenen met betrekking tot het gewicht, dat aan de te onderschei-
den factoren moet worden toegekend. Met behulp van die informatie
zouden wij dan een onderscheid kunnen maken in factoren, die bij
de constructie van het model in de beschouwing moeten worden be-
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trokken, en factoren, waarbij dat niet of althans niet in
eerste aanleg het geval is.

Wordt de frequentiedichtheid van ondernemingen naar het
kenmerk omvang getransformeerd tot een frequentiedichtheid naar
de logaritme van de omvang, dan ontstaat een histogram, dat
een grote gelijkenis vertoont met de verdelingsdichtheid van
een normale verdeling. Opmerkelijk is dat die gelijkenis be-
houden blijft in de loop van de tijd en geldt ongeacht de de-
finitie van onderneming en omvang. Of de omvang nu wordt ge-
meten naar omzet, naar waarde van de activa dan wel naar het
aantal personeelsleden, of de omvang wordt beschouwd van onder-
nemingen in juridische zin, van bedrijven in produktie-technische
zin dan wel van vestigingen van bedrijven, de vorm van de ver-
deling van de logaritme van de omvang vertoont een opmerkelijke
stabiliteitl). De vraag is nu onder welke voorwaarden een der-
gelijke verdeling ontstaat.

1.1.2 Het ontstaan van een normale verdeling

Een normale verdeling ontstaat als de desbetreffende groot-
heid, in casu de logaritme van de omvang van een onderneming,
het resultaat is van de werkïng van talrïjke factoren, die elk
de grootheid een weinig groter of kleiner maken en wel zodanig
dat de werking van elke factor aanleiding geeft tot een kleine
absolute verandering van de grootheid. Voor de absolute omvang van
ondernemingen impliceert dit datde veranderingen in de omvang
fracties zijn van de voor inwerking bereikte omvang. Stel de

1) Vgl. o.m.: J. Bates, Alternative Measures of the Size of Firms,
in: P.E. Hart, Studies in Profit, Business Saving and Investment
in the United Kingdom, 1920-1962, Vol. I, Allen and Unwin,
London, 1965, pp. 133-1~9;
B.O. Bystr~m, B. Johannisson en C. Lindstr~m, Alternativa Mátt
p~ F~retagsstorlek, Studier i F~retagsekonomi, University of
Umeá, Umeá, 1971;
L. Engwall, Models of Industrial Structure, Heath, Lexington
(Mass.), 1973, p. 22;
R. Ma, The Age Structure of Quoted Public Companies, Applied
Statistics, 8 (1959), p.158;
H.A. Simon en C.P. Bonini, The Size Distribution of Business
Firms, American Economic Review, 48 (1958), p. 611.
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omvang van een willekeurige onderneming op tijdsti.p t k;elijk

aan yt1). Onderstel dat op de grootheid yt op tijdstip t een
impuls ut inwerkt en wel zodanig dat de grootheid yt overgaat
in de grootheid yt}1 volgens

yttl - ~.t t ut . yt, (1.1.2.1)

waarin ut een kansverdeling volgt, die onafhankelijk is van t.

De grootheid yt}1 kan worden uitgedrukt in de grootheid y0 op

het begintijdstip 0 en de ui (i - 0,...,t) volgens

ytfl - ~t (1 } ut)

- yt-1 (1 t ut-1) ( 1} ut)

----------------------------
t

- y~ ]I (1 t ui).
i-0

(1.1.2.2)

Indien wij van beide leden de logaritme nemen en de dimensie van

de omvang zodanig kiezen dat y~ - 1, gaat (1.1.2.2) over in

t
log Ytt1 - E log (1 f ui).

i-0
(1.1.2.3)

Wanneer de achtereenvolgende tijdstippen voldoende dicht bij el-

kaar worden gekozen, zullen de mogelijke realisaties ui van de

impuls ui zodanig begrensd zijn dat voor alle i geldt

- 1 ~ u. ~ 1.
i

1) Stochastische variabelen worden onderstreept.
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Dan is voldaan aan de nodige en voldoende voorwaarde voor de
ontwikkeling van log (1 f ui) voor alle ui behorend tot het
realisatiegebied van ui in een reeks volgens

log (1 f ui) - ui - 2 ui f 3 ui -...

Indien de realisaties ui in absolute zin klein zijn, kunnen wij
log (1 t ui) benaderen met de eerste term van de reeksontwikkeling

log (1 f ui)~ ui~

waardoor (1.1.2.3) overgaat in

t
log Ytt1~ ~ ui'i-0

(1.1.2.4)

Over de verdeling van de op deze wijze opgebouwde log yt}1 kan
een uitspraak worden gedaan met behulp van de centrale 1lmiet-
stelling. In de door Liapounov gegeven vorm houdt deze stelling
in dat, gegeven een oneindige rij van impulsen ui (i - 0,1,...),
waarvan het eerste moment ui, het tweede centrale moment ei en
het derde absolute central;. momentp i bestaan en eindig zijn,

t t

~ ui - ~ uii-0 i-0

t 2
~ o ii-0

asymtotisch normaal verdeeld is, als de verhouding tussen de
derde machtswortel van het derde absolute centrale moment van
de som en de vierkantswortel van het tweede centrale moment van
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de som tot nul nadertl). Als wij de betekenis van deze laatste
voorwaarde proberen te verwoorden, dan impliceert zij dat de
scheefheid van de verdeling van de som minder snel mag toenemen
dan de standaardafwijking ervan. Hieraan wordt, voorzover be-
kend, door alle verdelingen van economische grootheden, uitge-
zonderd aandelenkoersen2), voldaan.

De verdeling van

u0 f ... t ut

nadert dus voor grote t tot een normale verdelin~. Omdat
de benadering monotoon verloopt, wordt ook voor eindige t een
verdeling verkregen, die een grote gelijkenis vertoont met de
normale verdeling. Dat log yt}1 asymptotisch normaal verdeeld is,
impliceert dat yt}1 asymptotisch lognormaal verdeeld is. De
verdelingsdichtheid van yt}1 nadert dus tot

1) Vgl.: A. Liapounov, Nouvelle forme du théorème sur la limite
de probabilité, Mémoires de 1'Académie des Sciences, 12
(1901), p.5;
aangehaald in: C.R. Rao, Advanced Statistical Methods in Bio-
metric Research, Wiley, New York, 1952, p. 174.
Liapounov eiste dat de impulsen u. (i-0,1,...) onderling on-
afhankelijk zijn. Dat hoeftniet,-~1aar de mate van afhankelijkheid
waaronder de stelling geldt, is aan voorwaarden gebonden
Deze zijn tamelijk ingewikkeld.
Vgl.: S. Be r.nstei.n, Sur 1'extension du théorème limite du calcul
des probabilités aux sommes de quantités dépendantes, Mathema-
tische Annalen, 97 (1927).
Zie ook: M. Kalecki, On the Gibrat distribution, Econometrica,
13 (1945), pp. 161-170.

2) Bij de bestudering van de ontwikkeling van de aandelenkoersen is
de beschouwing van relatieve koerswijzigingen het meest relevant.
Vgl. o.m.: C.W.J. Granger en 0. Morgenstern, Predictability of
Stock Market Prices, Heath, Lexington (Mass.), 1970. p. 192.
Of bij de verdeling van de som van gestandaardiseerde relatieve
koerswijzigingen aan de gestelde voorwaarden voldaan is, wordt
betwijfeld.
Vgl. o.m.: P.H. Cootner, Stock Prices: Randam vs. Systematic
Changes, Industrial Management Heview, 3(1y62), pp. 2b-4~;
E.F. Fama, The Behaviour of Stock-Market Prices, Journal of
Business, 38 (1965), pp. 34-105;
M.G. Kendall, The Analysis of Economic T~me-Series, Part I:
Prices, Journal of the Royal Statistical Society, Series A, 96
(1953)~ pP. 11-25; -
A.B. Moore, Some Characteristics of Changes in Common Stock
Prices, in: P.H. Cootner (ed.), The Random Character of Stock
Market Prices, The MIT Press, Cambridge (Mass.), 1964.
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( log y - u .T ) 2

waarin

en

f(Y) -

u T

1 e

y ar T f~~r

t

Q 2 - ~ ~ i
T i-0

2Q 2
T ,

Als het grondtal van de gebruikte logaritme gelijk is aan e,
wordt de verwachting van yt}1 gegeven door

en de variantie door

1 2 (1.1.2.5)
U'T } 2 oT

u 2 2

Q2(Ytt1) - e2 T} o T( eo r- 1). (1.1.2.6)

De lognormale verdeling is in 1903 voor het eerst op deze wijze
afgeleid door de Groningse sterrekundige Kapteynl) en werd in
1930 voor het eerst ter beschrijving van economische grootheden
toegepast door Gibrat2). In de economische literatuur wordt de
lognormale verdeling dan ook wel de verdeling van Gibrat genoemd.

1) J.C. Ka te n Skew Fre uenc Curves in Biolop y, q y gy and Statistics,
Noordhoff, Groningen, 1903.

2) R. Gibrat, Les Inégalités Economiques, Sirey, Paris, 1931.
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Als de bovenstaande redenering bedoelt wat zij beweert,
is het ontstaan van een normale verdeling van de logaritme
van de omvang van ondernemingen het gevolg van de werking
van een groot aantal factoren, die elk een onderneming doen
groeien of inkrimpen met een kleine fractie van haar omvang
op het momentvan inwerking. Dat alleen is genoeg. Er hoeft
geen sprake te zijn van economies of scale, die het een grote
onderneming mogelijk maken relatief sneller te groeien dan een
kleine, noch zijn strategieën als het nastreven van fusies
nodig. Dit is echter in tegenspraak met de algemene indruk dat
dergelijke factoren een belangrijke rol hebben gespeeld bij de
ontwikkeling van die omvangsverdelingl). Wij gaan daarom aan
de hand van enige in het verleden verrichte onderzoekingen naar
de bronnen van de verandering in de omvangsvérdeling van onder-
nemingen na welke de invloed is geweest van het ontstaan van
nieuwe ondernemingen, het verdwijnen van ondernemingen, het
samengaan van ondernemingen en van verschillen in de groei-
snelheden van ondernemingen. Omdat de lognormale verdeling voor
beschrijvende doeleinden een voldoend goede benadering van de
omvangsverdeling van ondernemingen geeft2), onderstellen wij dat
de omvang van ondernemingen lognormaal verdeeld is en gaan wij
de invloed van de genoemde bronnen van verandering op de ver-
wachting en de variantie van de verdeling van de logaritme van
de omvang na aan de hand van onderzoekingen waarvan in de litera-
tuur verslag wordt gedaan.

1.1.3 De bronnen van verandering in de omvangsverdeling

Nagenoeg alle onderzoekingen naar de bronnen van verandering

1) Vgl. o.m.: P.E. Hart en S.J. Prais, The Analysis of Business
Concentration: A Statistical Approach, Journal of the Royal
Statistical Society, Series A, 119 (1956), p.165.

2) Vgl. o.m. P.E. Hart, Studies in Profit, Business Saving and
Investment in the United Kingdom, 1920-1962, Vol. I, Allen and
Unwin, London, 1965, p. 180;
J.C. Morand, Taille et Croissance des Entreprises, Revue d'Eco-
nomie Politique, 77 (1967), p. 196;
T.Y. Shen, Economiés of Scale, Expansion Path, and Growth of
Plants, Review of Economics and Statistics, 47 (1965), p. 422.
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in de omvangsverdeling van ondernemingen zijn uitgevoerd
volgens eenzelfde methode. Wij schetsen de gevolgde werk-
wijze aan de hand van een gefingeerd, maar typerend voor-
beeld en verwijzen bij de formulering van de conclusies naar
de literatuur. Het empirische materiaal, waarvan daarbij ge-
bruik wordt gemaakt, heeft steeds betrekking op discrete
tij dstippen.

Stel dat een tweetal opeenvolgende zodanige tijdstippen
gegeven wordt door t1 en t2 en dat van alle ondernemingen, die
op t1 en t2 tot een bedrijfstak behoren, de omvang op elk van
beide tijdstippen bekend is. Van de ondernemingen, die tussen
t1 en t2 verdwenen zijn, is slechts de omvang op t1 bekend en
van ondernemingen, die tussen t1 en t2 ontstaan zijn, slechts de
omvang op t2. Deze omstandigheid maakt dat de invloed van het
verdwijnen van bestaande en het ontstaan van nieuwe ondernemingen
slechts op grove wijze kan worden afgebakend. Noemen wij het
aantal ondernemingen in de bedrijfstak n en de loga.ritme van
de omvang van een onderneming x. Tabel 1.1.3.1 bevat de gegevens,~
die relevant zijn met betrekking tot het verdwijnen en ontstaan
van ondernemingen tussen t1 en t2.

Tabel 1.1.3.1

Gegevens met betrekking tot het verdwijnen en ontstaan van
ondernemingen tussen t1 en t2

n -x 2sX
Alle ondernemingen op tijdstip t1 600 0,50 6,0)
Tussen t1 en t2 verdwenen ondernemingen,
gemeten op tijdstip t1 100 - 0,50 ~,;~:
Overgebleven ondernemingen, gemeten op t1 500 0,70 5,96
Overgebleven ondernemingen, gemeten op t2 500 1,70 7,76
Tussen t1 en t2 ontstane ondernemingen,
gemeten op tijdstip t2 200 - 0,40 4,00
Alle ondernemingen op tijdstip t2 700 1,10 7,50



-22-

In tabel 1.1.3.1 is x het rekenkundig gemiddelde van de logaritme
van de omvang. Als de omvang wordt gemeten aan het aantal per-
soneelsleden in eenheden van 100 mensen, dan is voor x- 0,50
het meetkundig gemiddelde van de absolute omvang gelijk aan

100.e0'S0 - 165.
sX is de variantie van de logaritme van de omvang.
Het rekenkundig gemiddelde van de absolute omvang is dan voor
x- 0,50 en sX - 6,00 naar analogie van (1.1.2.5)

100.e0,5o } 2.6,00 - 3312

en de variantie van de absolute omvang, analoog aan (1.1.2.6)~

1002.e 2.0,50 t 6,00 (e 6,00 - 1) - 4413166987,

zodat de standaardafwij king geli j k is aan 664 32 .
Bij een vergelijking van de omvangsverdelingen met betrekking

tot twee tijdstippen blijkt in het algemeen dat zowel het gemiddel-
de als de variantie in de loop van de tussen die tijdstippen
liggende periode is toegeno men. In het gefingeerde voorbeeld van
Tabel 1.1.3.1 is het gemiddelde van de logaritme van de omvang
toegenomen van 0,50 tot 1,10 en de variantie van 6,00 tot 7,50.
Indien wij willen nagaan hoe die toename tot stand gekomen is,
kunnen wij proberen de invloed van de verschillende processen, die
hieraan kunnen hebben bijgedragen, te onderscheiden.

Wij beschouwen in de eerste plaats het ontstaan van nieuwe
ondernemingen tussen t1 en t2 en het verdwijnen van bestaande
ondernemingen in de loop van die periode. Het gemiddelde en de
variantie van de verdeling worden door dit proces beinvloed.
In het algemeen verklaart dit proces echter niet (een deel van)
de toename van de waarde van de parameters, maar slechts waarom
die toename niet groter is geweest. Het proces verklaart een deel
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van de toename in negatieve zin, omdat de toename van de
waarden van de parameters van de verdeling van de onder-
nemingen, die zowel op t2 als op t1 bestonden, groter is
geweest dan de toename van de overeenkomstige waarden voor
alle ondernemingen in de bedrijfstak. Algemeen wordt gecon-
cludeerd dat het ontstaan van nieuwe en het verdwijnen van
bestaande ondernemingen de toename van de waarden van de pa-
rameters van de omvangsverdeling van ondernemingen in een
bedrij fstak afremtl ) .

Vervolgens beschouwen wij het samengaan van bestaande
ondernemingen tussen de tijdstippen t1 en t2. Vanwege de
aard van het beschikbare empirische materiaal en om de invloed
van het proces van fusering van andere invloeden te kunnen on-
derscheiden lokaliseren wij alle fusies op het tijdstip t1.
Tabel 1.1.3.2 bevat in dezelfde grootheden als in Tabel 1.1.3.1
de relevante gegevens met betrekking tot de fusiebedrijvigheid
van ondernemingen tussen t1 en t2.

1) Vgl. o.m.: P.E. Hart en S.J. Prais, The Analysis of Business
Concentration: A Statistical Approach, Journal of the Royal
Statistical Society, Series A, 119 (1956), p. 168;
K. Imai, The Growth of Firms in the Japanese Manufacturing In-
dustries, Hitotsubashi Journal of Commerce and Management,4 (1969), pP. 62-64;
H.F. Lydall, The Growth of Manufacturing Firms, Bulletin of
the Oxford University Institute of Statistics, 21 (1959), p. 111;
R. Ma, The Age Structure of Quoted Public Companies, Applied
Statistics, 8 (1959), p. 161;
R. Ma, Births and Deaths in the Quoted Public Company Sector
in the United Kingdom, 1949-1953, Yorkshire Bulletin of Economic
and Social Research, 12 (1960), p. 91;
A. Singh en G. Whittington, Growth, Profitability and Valuation,
Cambridge University Press, Cambridge, 1968, p. 90;
F. Wedervang, Development of a Population of Industrial Firms,
Universitetsforlaget, Bergen, 1965, p. 248.
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Tabel 1.1.3.2

Gegevens met betrekking tot de fusiebedrijvigheid van
ondernemingen tussen t1 en t2

n
-
x

2s
x

Alle ondernemingen op tijdstip t1 600 0,50 6,00
Tussen t1 en t2 bij fusies betrokken onder-
nemingen, gemeten op t1 30 1,50 7,00
Overige ondernemingen, gemeten op t1 570 0,45 5,89
Tussen t1 en t2 uit fusies ontstane
ondernemingen gemeten op t1 12 3,75 3,01
Alle ondernemingen na fusies, gemeten
op t1 582 0,52 6,10

Bij een vergelijking van de omvangsverdelingen van de onder-
nemingen in een bedrijfstak voor en na fusies blijkt in het al-
gemeen dat zowel het gemiddelde als de variantie van de omvangs-
verdeling door het proces van fusering worden beïnvloed. De
invloed komt tot uiting in een toename van het gemiddelde van
de logaritme van de omvang en doorgaans ook in een toename van
de variantie. Die toename van gemiddelde en variantie is in het
algemeen uiterst beperkt. De conclusie luidt dan ook dat fusering
slechts een kleine fractie van toename van het gemiddelde en
de variantie van de logaritme van de omvang verklaart en dat de
voornaamste bron van die toename elders moet worden gezochtl).

1) Vgl. o.m.: P.E. Hart en S.J. Prais, The Analysis of Business
Concentration: A Statistical Approach, Journal of the Royal
Statistical Society, Series A, 119 (1956), p. 169;
A. en I. Horowitz, Entropy, Markov Processes and Competition
in the Brewing Industry, Journal of Industrial Economics,
16 (1967~1968), p. 211;
Y. Ijiri en H.A. Simon, Effects of Mergers and Acquisitions
on Business Firm Concentration, Journal of Political Economy;
79 (1971), p. 321;
J. Lintner en J.K. Butters, Effects of Mergers on Industrial
Concentration, 1940-1947, Review of Economics and Statistics,
32 (1950), P. 32;
J.M. Samuels, Size and the Growth of Firms, Review of Economic
Studies, 32 (1965), p. 110;
J.F. Weston, The Role of Mergers in the Growth of Large Firms,
Bureau of Business and Economic Research, Berkeley, 1953, p. 49.
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De toename van het gemiddelde en de variantie zal daarom
voornamelijk moeten worden toegeschreven aan verschillen in
de groeisnelheden van de ondernemingen. Het is mogelijk dat be-
paalde ondernemingen sneller groeien dan andere. Men stelt zich
dit, gegeven de toename van de variantie, meestal zo voor dat
grote ondernemingen sneller groeien dan kleine. Het is echter
ook mogelijk dat op elk tijdstip geldt dat de kansen op een be-
paalde groei voor alle ondernemingen dezelfde zijn.

De discussie rond de verschillen in groeisnelheid heeft zich
voornamelijk voltrokken aan de hand van het beschreven proces
van Kapteyn. Dat is niet zo verwonderlijk, omdat het beschreven
proces een verdeling genereert, die een grote gelijkenis ver-
toont met de verdelingen, die in de praktijk worden aangetroffen,
terwijl daarvan sterk afwijkende verdelingen resulteren uit
processen, die op essentiële punten van het beschreven proces
verschillen1). De discussie spitst zich voornamelijk toe op de
karakteristieken van het beschreven proces en met name op de
kenmerken van de verdeling van de impulsen ui. Twee vragen worden
daarbij aan de orde gesteld:

1. Hebben op elk tijdstip de impulsen voor alle ondernemingen
in een bedrijfstak dezelfde verwachting ut?2

2. Geldt hetzelfde voor de variantie ot? ).

1) Vgl. o.m.: H.A. Simon en C.P. Bonini, The Size Distribution
of Business Firms, American Economic Review, 48 (1958), p. 609.

2) De stelling, die een positief antwoord op beide vragen inhoudt,
staat in de economische literatuur bekend als '~de wet van het
proportioneel effect" of "de wet van Gibrat".
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De meest gebruikte methode om de eerste vraag te beant-
woorden gaat uit van het gegeven dat, als x en x simultaan-t -t
normaal verdeeld zijn, de voorwaardelijke ve~wachti~g van
xt gegeven xt - x gelijk is aan o(x )
- 2 1 -t

2
~(xt2 1 xt1 - x) -u t2 f Pc (x )( x- ut1)~ (1.1.3.1)

-t 1

waarin ut -~ xt ( i - 1,2) en P de correlatiecoëfficiënt van
x en x 1 is 1~.1
-t1 -t2

Men deelt de ondernemingen in een aantal, zeg m, omvangsklassen
in en berekent voor elke klasse j(j - 1,...,m) en elk van de
tijdstippen t1 en t2 het gemiddelde xjt van de logaritme van de
omvang van de ondernemingen in klasse j.
Men beschouwt de ontwikkeling van de xjt naar analogie van
(1.1.3.1) volgens 2

~ (xjt I xjt - x) - xt t ~ (x - xt )
2 1 2 1

en schat met behulp van de methode van de kleinste kwadraten
de coëfficiënt S uit

xjt - xt - S (xjt - xt ). (1.1.3.2)
2 2 1 1

Indien S~c 1 is, neemt de absolute waarde van het verschil tussen
het klassegewijze berekende gemiddelde van de logaritme van de
omvang en het totaal gemiddelde af en bestaat er dus een tendens
dat kleine ondernemingen naar verhouding sneller groeien dan
grote. Als S~ 1 is, geldt het omgekeerde en wanr~e~ér~ - 1, is de
relatievë omvangstoename voor alle omgangsklassen gemiddeld
dezelfde.

1) Vgl. o.m.: P.G Hoe1,41ntroduction to Mathematical Statistics,
-Wiley, New York, 1971 , p. 157.
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De onderzoekingen, die op deze wijze zijn uitgevoerd,
leiden op één na alle tot de conclusie dat ~ niet significant
van één verschiltl). Alleen Samuels komt tot de conclusie dat
~ ~ 1 is2).

Het onderzoek van Samuels strekte zich uit over de Britse
ondernemingen, die ter beurze genoteerd werden. Als maatstaf
voor de omvang van de ondernemingen hanteerde hij het totaal
van de activa. De periode, die in zijn onderzoek werd beschouwd,
omvatte ook de jaren 1954-1960, waarin een relatief groot aan-
tal grote ondernemingen tot herwaardering van de activa is over-
gegaan. Singh en Whittington3) zien hierin één van de redenen
voor het uitzonderlijk resultaat van het onderzoek van Samuels.

1) P.E. Hart, On Measuring Business Concentration, Bulletin of the
Oxford University Institute of Statistics, 19 (1957), p. 244;
P.E. Hart, Business Concentration in the United Kingdom, Journal
of the Royal Statistical Society, Series A, 123 (1960), p. 56;
P.E. Hart, The Size and Growth of Firms, Economica, 29 (1962),
p. 36; -
P.E. Hart, Studies in Profit, Business Saving and Investment
in the United Kingdom, 1920-1962, Vol. 1, Allen and Unwin,
London, 1965, p. 179;
P.E. Hart en S.J. Prais, The Analysis of Business Concentration:
A Statistical Approach, Journal of the Royal Statistical Society,
Series A, 119 (1956), pp. 174-175;
K. Imai, The Growth of Firms in the Japanese Manufacturing In-
dustries, Hitotsubashi Journal of Commerce and Management, 4
(1966)~ p. 63;
H.F. Lydall, The Growth of Manufacturing Firms, Bulletin of the
Oxford University Institute of Statistics, 21 (1959), p. 111;
E. Mansfield, Entry, Gibrat's Law, Innovation and the Growth of
Firms, American Economic Review, 52 (1962), p. 1033;
J.C. Morand, Taille et Croissance des Entreprises, Revue
d'Economie Politique, 77, (1967), p. 204;
R. Rowthorn, International Big Business, 1957-1967, A Study of
Comparative Growth, Cambridge University Press, Cambridge,
1971~ p. 40;
H.A. Simon en C.P. Bonini, The Size Distribution of Business
Firms, American Economic Review, 48, (1958), p. 612;
M.A. Utton, The Effect of Mergersón Concentration: United
Kingdom Manufacturing Industry, 1954-1965, Journal of Industrial
Economics, 20 (1971~1972), p. 46;
F. Wedervang, Development of a Population of Industrial Firms,
Universitetsforlaget, Bergen, 1965, p. 249.

2) J.M. Samuels, Size and the Growth of Firms, Review of Economic
Studies, 32 (1965), pp. 108-109.

3) A. Singh en G. Whittington, Growth, Profitability and Valuation,
Cambridge University Press, Cambridge, 1968, p. 90.
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Auteurs, die zich bij de beantwoording van de eerste
vraag van een andere dan de beschreven methode hebben be-
diend, concluderen onveranderlijk tot een bevestigend ant-
woordl). Bestaat er dus nauwelijks onenigheid over de beant-
woording van de eerste vraag, ten aanzien van de tweede vraag
is de duidelijkheid veel minder groot.

1) M.A. Adelman, The Measurement of Industrial Concentration,
Review of Economics and Statistics, 33 (1951), p. 295;
S.H. Archer en J. McGuire, Firm Sizeánd the Probabilities
of Growth, Western Economic Journal, 3(1965), p. 239;
L. Engwall, Size Distributions of Firms, A Stochastic Model,
Swedish Journal of Economics, 70 (1968), p. 153;
L. Engwall, A Simulation Modelóf Changes in Concentration,
Canadian Journal of Economics, 3(1970), p. 43;
L. Engwall, Models of Industrial Structure, Heath, Lexington
(Mass.), 1973, p. 45;
C.E. Ferguson, The Relationship of Business Size to Stability:
An Empirical Approach, Journal of Industrial Economics, 9
(1960~1961), pp. 54-55; -
S. Hymer en P. Pashigian, Firm Size and the Rate of Growth,
Journal of Political Economy, 70 (1962), p. 556;
Y. Ijiri en H.A. Simon, Business Firm Growth and Size, American
Economic Review, 54 (1964), p. 80;
Y. Ijiri en H.A. Simon, Effects of Mergers and Acquisitions
on Business Firm Concentration, Journal of Political Economy,
79 (1971), p. 321;
T.Y. Shen, Economies of Scale, Expansion Path, and Growth of
Plants, Review of Economics and Statistics, 47 (1965), p. 420;
H.A. Simon, Comment: Firm Size and the Rate of Growth, Journal
of Political Economy, 72 (1964), p. 81;
A. Singh en G. Whittington, Growth, Profitability and Valuation,
Cambridge University Press, Cambridge, 1968, p. 92;
W.H. Starbuck, Organizational Growth and Development,in: J.G.
March (ed.), Handbook of Organizations, Rand McNally, Chicago,
1965, p. 486.
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Een aantal auteurs1) beantwoordt de tweede vraag beves-
tigend, terwijl andere2) tot de conclusie komen dat er een
negatief verband bestaat tussen de omvang van een onderneming
en de variantie van de impulsen, die op haar omvang inwerken.
De methoden, met behulp waarvan deze conclusies worden bereikt,
vertonen een grote verscheidenheid. Zeer globaal is de analyse
van de auteurs, die zich baseren op een grafische weergave van
de klassegewijze berekende variantiesQ~ ( ut ) van de impulsen
als functie van de gemiddelden xjt van de l~garitme van de omvang.

1

1)S.H. Archer en J. McGuire, Firm Size and the Probabilities of
Growth, Western Economic Journal, 3(1965), p. 240;
L. Engwall, Size Distributions of Firms - A Stochastic Model,
Swedish Journal of Economics, 70 (1968), p. 153;
L. Engwall, A Simulation Modelóf Changes in Concentration,
Canadian Journal of Economics, 3(1970), p. 43;
L. Engwall, Models of Industrial Structure, Heath, Lexington
(Mass.), 1973, p. 45;
H.A. Simon en C.P. Bonini, The Size Distribution of Business
Firms, American Economic Review, 48 (1958), p. 612;

2)C.E. Ferguson, The Relationship of Business Size to Stability:
An Empirical Approach, Journal of Industrial Economics, 9
(1960~1961), p. 55; -
P.E. Hart, The Size and Growth of Firms, Economica, 29 (1962),
p.33; -
P.E. Hart, Studies in Profit, Business Saving and Investment in
the United Kingdom, 1920-1962, Vol. 1, Allen and Unwin, London,
1965~ P. 180;
S. Hymer en P. Pashigian, Firm Size and Rate of Growth, Journal
of Political Economy, 70 (1g62), p. 556;
Y. Ijiri and H.A. Simon, Business Firm Growth and Size, American
Economic Review, 54 (1964), p. 80;
E. Mansfield, Entry, Gibrat's Law, Innovation and the Growth of
Firms, American Economic Review, 52 (1962), p. 1033;
J.C. Morand, Taille et Croissance des Entreprises, Revue
d'Economie Politique, 77 (1967), p. 200;
J.M. Samuels, Size and the Growth of Firms, Review of Economic
Studies, 32 (1965), p. 109;
H.A. Simon, Comment: Firm Size and the Rate of Growth, Journal
of Political Economy, 72 (1964), p. 81;
A. Singh en G. Whittington, Growth, Profitability and Valuation,
Cambridge University Press, Cambridge, 1968, pp. 92-93.
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Uiterst specifiek daarentegen is een hulpmiddel als de toets
van Bartlettl) voor homogeniteit van de variantieso ~(ut ),
waarvan andere auteurs gebruik maken. Het bereikte result~at
blijkt echter niet afhankelijk van de gekozen methode, maar
waarschijn~ijk wel van vertekeningen, die een gevolg zijn van
onnauwkeurigheden in en onvolledigheid van het gebruikte
waarnemingsmateriaal2). Dit maakt dat de resultaten van de ge-
noemde onderzoekingen voor een zekere relativering in aanmer-
king komen. Bij het overzien van de resultaten van de uitge-
voerde onderzoekingen ontstaat enerzijds de indruk dat de
variabiliteit van de impulsen voor grote ondernemingen kleiner
is dan voor kleine. De onmogelijkheid aan te geven in welke
mate dat het geval is duidt er anderzijds op dat de aanname
dat de variabiliteit van de impulsen onafhankelijk is van de
bereikte omvang, niettemin als eerste benadering bruikbaar is.

Het algemene beeld dat uit deze analyse is ontstaan is er

een van een variantie van de logaritme van de omvang, die steeds
toeneemt, niet omdat grote ondernemingen gemiddeld sneller in
omvang toenemen dan kleine, maar louter tengevolge van de werking

van de impulsen, waarvan de variantie voor grote ondernemingen
wellicht wat kleiner is dan voor kleine ondernemingen.

1.1.4 Conclusies

Wij vatten de voorgaande analyse samen en gaan na welke
conclusies eraan kunnen worden ontleend met betrekking tot de
gedaante van het te construeren model.

1) Vgl. o.m.: M.S. Bartlett, Some Examples of Statistical Methods
of Research in Agriculture and Applied Biology, Supplement
to the Journal of the Royal Statistical Society, 4(1g37),
p. 158.

2) Vgl.: I. Horowitz, A Note on the Hart-Prais Measure of Changes
of Business Concentration, Journal of the Royal Statistical
Society, Series A, 127 (1964), p. 237.
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De verdeling van ondernemingen, bedrijven of vestigingen
van bedrijven naar de omzet gedurende een bepaalde periode
of naar de waarde van de activa of het aantal personeelsleden
op een bepaald tijdstip kan in het algemeen in goede benadering
worden beschreven met behulp van een lognormale verdeling. De
verwachting en de variantie van deze normale verdeling van de
logaritme van de omvang nemen in het algemeen in de loop van de
tijd toe. Het ontstaan van nieuwe en het verdwijnen van bestaan-
de ondernemingen zijn voor die toename wel van belang, maar slechts
inzoverre deze toename erdoor wordt afgeremd. Het samengaan van
ondernemingen in de vorm van fusies of overnames verklaart de ge-
noemde toename slechts voor een klein deel. Het overgrote deel
ervan moet daarom worden gezocht in de ontwikkeling van de
omvang van ondernemingen in de loop van de tijd. Bij die ontwikke-
ling is er geen sprake van verschillen in kansen op een bepaalde
relatieve omvangstoename, die een functie zijn van de reeds be-
reikte omvang.

De afwezigheid hiervan sluit de aanwezigheid van ander-
soortige verschillen niet uit. Dat blijkt uit de door hen opge-
bouwde toename van de variantie, die aanzienlijk is, maar die
verschillen zijn blijkbaar aan andere kenmerken gebonden dan aan
de reeds bereikte omvang. De gelijkenis van de verdeling van
de logaritme van de omvang met de normale verdeling duidt erop
dat de factoren, die van invloed zijn op de ontwikkeling van de
omvang van ondernemingen, talrijk en verscheiden zijn en dat
het niet mogelijk is één of ineer andere kenmerken dan omvang aan
te wijzen, die bij de ontwikkeling van doorslaggevende betekenis
zijn1).

1) Vgl. o.m.: P.E. Hart, Business Concentration in the United
Kingdom, Journal of the Royal Statistical Society, Series A,
123 (196~)~ P. 56.
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Wij zullen er daarom bij de constructie van een beschrijvend
model van de ontwikkeling van de omvangsverdeling van onder-
nemingen in een bedrijfstak van uit gaan dat die ontwikkeling
het resultaat is van een groot aantal impulsen, die elk een
kleine invloed hebben, die multiplicatief van aard is. Het is
niet mogelijk alle impulsen afzonderlijk te benoemen, laat staan
hun werking te kwantificeren en in de tijd te lokaliseren. Het
ligt daarom voor de hand hun werking in het model van het multi-
plicatieve proces te introduceren in de vorm van een toevals-
element. Orndat de variabiliteit in de ontwikkeling blijkens de
toename van de variantie aanzienlijk is, moet aan het stochas-
tische karakter ervan expliciet recht worden gedaan. De ont-
wikkeling van de omvangsverdeling zal daarom worden beschreven
met behulp van een model uit de theoríe van de stochastische
processen. Daar er sprake is van een multiplicatief proces en
de werking van de impulsen dus afhankelijk is van de reeds be-
reikte omvang op het moment van inwerking, zal het te kiezen
stochastische proces een zogenaamd Markovproces moeten zijn.

In paragraaf 1.2 zullen wij de toepassing van het model
van een dergelijk proces, waarvan in de literatuur verslag werd
gedaan, beschrijven. Een evaluatie van die toepassing zal ons
in de gelegenheid stellen de eisen, waaraan het model van een
Markovproces, dat wordt toegepast om de ontwikkeling van de
omvangsverdeling van ondernemingen in een bedrijfstak te be-
schrijven, moet voldoen, nader te preciseren.

1.2 EEN EENVOUDIG STOCHASTISCH PROCESMODEL

1.2.1 Het model

Eind 1958 publiceerde I.G. Adelman de resultaten van de toe-
passing van een eenvoudig Markovketenmodel op de ontwikkeling
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van de relatieve omvangsverdeling van ondernemingen in de
staalindustrie van de Verenigde Staten van Amerikal). Het
doel van de toepassing was de structuur te analyseren, die de
genoemde bedrijfstak zou bereiken, als de resultante van de
impulsen, die op de omvang van de ondernemingen inwerken, in
de toekomst dezelfde zou blijven. Wij beschrijven eerst het
model, waarvan zij gebruik maakte, en volgen haar daarna bij
de toepassing ervan.

Uitgangspunt is dat de verzameling van ondernemingen, die
een bedrijfstak vormen, op een bepaalde wijze over een aantal,
zeg n, omvangsklassen verdeeld is. Voor T opeenvolgende jaren
is gegeven in welke klasse elke onderneming aan het einde van
elk jaar is, zodat het aantal ondernemingen
(t)

fi (i - 1,...,n; t- 1,...T), dat zich aan het einde van
jaar t in kl.asse i bevindt, bekend is. De verdeling van de
ondernerriingen over de n klassen wordt dus op discrete tijdstip-
pen waargenomen. Ervan uitgaande dat de omvang van een onderneming
in jaar tf1 mede bepaald wordt door haar omvang in jaar t ligt
het voor de hand een classificatie te maken met twee ingangen.

De ene ingang wordt gevormd door de omvangsklassen aan het

einde van jaar t(t - 1,...,T-1), de tweede ingang door de om-

v~3n~;sklassE~n aan het ei.nde van jaar tf1. De elementen in de clas-

~ificatic~ spf~cificeren de aantallen ondernemingen fi~ )(i,j -

1,...,n ), dit:~ aan het einde van jaar t in klasse i zij n en aan het

f~inde van jaar tf1 in klasse j. Op deze wij ze ontstaat de matrix

van overgangsf requenties van Tabel 1.2.1.1.

1) I.G. Adelman, A Stochastic Analysis of the Size Distribution
of Firms, Journal of the American Statistical Association,
53 (195~), PP. 893-904.
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Tabel 1.2.1.1
De matrix van overgangsfrequenties

Omvangsklassen
in jaar tt1 1 2 ... n

in j aar t

1 f(t~ f(t) ... f(t)11 12 1n

2 (t) (t) (t)
f "' ff 2n2221

n
(t) (t) (t)

f "' ff nnn2n1

Bepalen wij hierin

f~t) t f~t) f... t f~t)
i1 i2 in '

dan vinden wij fit) (i - 1,...,n), het aantal ondernemingen in
klasse i aan het einde van jaar t. Bepalen wij

f(t) f f(t) t... t f(t)1,7 2j nj '

dan vinden wij f~t}1) het aantal ondernemingen in klasse j aan
het einde van jaar tt1. Delen wij de elementen van de i-de rij van
de matrix door fit) (i - 1....,n),dan ontstaat een matrix van
relatieve f'requenties bi~) (i,j - 1,...,n). Hierin is bi~)de
relatieve frequentie, waarmee een onderneming aan het einde van
jaar tt1 in klasse j is onder de voorwaarde dat zij aan het einde
van jaar t in klasse i was. De matrix, die dan ontstaat, noemen
wij de matrix van relatieve overgangsfrequenties (Tabel 1.2.1.2).
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Tabel 1.2.1.2

De matrix van relatieve over gangsfrequenties

Omvangsklassen
in jaar tt1 1 2 ... n

in j aar t

1 b~t~ b~t~ ... b~t~11 12 1n

2 b~t~ b~t~ b~t~21 ...22 2n

n b~t~ b~t~ ... b~t~n1 n2 nn

De relatieve overgangsfrequentie bi~~ wordt dus afhankelijk
ondersteld van de klasse i. Indien die afhankelijkheid zc
geinterpreteerd wordt dat bi~~ weliswaar afhankelijk is van
de klasse, waarin de onderneming aan het einde van jaar t
verblijft, maar niet van de wijze en het tijdstip waarin klasse
i door de onderneming werd bereikt, dan kan de wijze waarop de
klassen door een onderneming in de loop van de tijd worden door-
lopen worden beschreven met behulp van een enkelvoudige Markovketen
met een eindig aantal klassen.

Het systeem is hier een willekeurige onderneming. Het sys-
teem bevindt zich steeds in éên van de n mogelijke klassen, waar-
bij n eindig is. Het systeem kan overgaan naar een andere klasse.
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Wij zeggen dan dat er een proces plaatsvindt. Als de overgangen
mede bepaald worden door een kansmechanisme, heet het proces
een stochastisch proces. De rij van achtereenvolgens doorlopen
klassen noemt men een keten, indien de overgangen op discrete
tijdstippen plaatsvinden. Wanneer de kansen, die het proces
mede bepalen, afhankelijk zijn van de reeds doorlopen klassen,
wordt de keten een Markovketen1) genoemd. De Markovketen heet
enkelvoudig, indien die kansen slechts afhankelijk zijn van
de laatst doorlopen klasse. Als de kansen constant zijn in de
loop van de tijd, is er sprake van een stationaire Markovketen.

De kansen, die het proces mede bepalen, worden overgangs-
waarschijnlijkheden (overgangswhn) genoemd en aangegeven met
pij (i,j - 1,...,n). De overgangswhn zijn voorwaardelijke
kansen: pij is de kans op een overgang naar klasse j in de loop
van een jaar onder de voorwaarde dat het systeem aan het einde
van het voorgaande jaar in klasse i was. De kansen pij kunnen
worden samengenomen in een matrix J van overgangswhn. Elk
element van een dergelijke matrix is niet-negatief en de som
van de elementen van elke rij is gelijk aan één. Een matrix met
deze eigenschappen wordt een stochastische matrix genoemd.

Als pit) de kans is dat een onderneming aan het einde van
jaar t in klasse i is, dan geeft

(Y(t))' - (p(L) ~ ..., p(t))1 n

de kansen aan dat een onderneming zich aan het einde van jaar t
in één van klassen 1,...,n bevindt. De verdeling aan het begin
vari het eerste jaar, P(0), noemen wij de aanvangsverdeling.

1) Naar de Russische wiskundige A.A. Markov (1856-1922), die de
grondslagen van de theorie van de naar hem genoemde ketens
heeft geformuleerd.
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In plaats van de rij van de achtereenvolgens door een onder-
neming doorlopen klassen kunnen wij ook de rij van achtereen-
volgende verdelingen over de klassen beschouwen. Gegeven P(0)
en de matrix J~ van overgangswhn kan de kansverdeling aan het
einde van Yiet eerste jaar, P(1), worden gegenereerd volgens

(p(1)~..., p(1)) - (p(0)~..., p(0))1 n 1 n

of in matrix- en vectornotatie

(P(1))' - (P(G))' ~.

Op dezelfde wij geldt dat

(p(2))' - (p(1))'J.

zodat

(p(2))~ ~ (p(p))~~ 2

Algemeen geldt dat

p11 p12 " ' p1n

p21 p22 " ' p2n

pn1 pn2 " ' pnn

(p(t)), - (p(t-1))rJ - (p(t-2)),~ 2 - ... - (p(0)),J t~

(1.2.1.1)
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Indien het niet mogelijk is de verzameling van de klassen van
een Markovketen in k( k~ 1) disjuncte deelverzamelingen
.s~h (h - 1,...,k) te verdelen~, zodanig dat vanuit een klasse
van de deelverzameling.s~h met kans 1 een overgang plaatsvindt
naar een klasse van de deelverzameling s1h}1, waarbij.s~k}1 wordt
opgevat als si1, wordt de Markovketen acyclisch genoemd. Als
de Markovketen welke wordt beschreven door de matrix Jn van
overgangswhn acyclisch is en het mogelijk is elke klasse vanuit
elke klasse te bereiken (wat niet noodzakelijk in één overgang
hoeft mogelijk te zijn), dan kan men bewijzen dat voor t-~ ~ J t
nadert tat een limiet IQ , die bestaat uit n identieke rijen,
waarin alle elementen positief zijnl). Dan geldt dus dat

q11 q12 " ' q1n

q21 q22 "' q2n

qn1 qn2 " ' qnn
r

waarin qj. ~ 0 ( j - 1, . . .n) .

q1 q2 ... qn

q1 q2 " ' qn

q1 q2 '"' qn

Een willekeurige aanvangsverdeling P(~) wordt door de matrix
~ getransformeerd tot een verdeling Q volgens ~

-. (P(C) )' ~ - Q' - (q1~q2~...~qn), (1.2.1.2)

De verdeling Q wordt de invariante verdeling van de Markovketen
genoemd, omdat Q invariant is onder transformatie volgens de
matrix ~ van overgangswhn2):

Q' - Q' ~ . (1.2.1.3)

1) Vgl. o.m.; J. Kemeny en J.L. Snell, Finite Markov Chains~ Van
Nostrand, Princeton, 1Q60, p. 70;
E. Seneta, Non-Negative Matrices, Allen and Unwin, London, 1973,
p. 91.

2) Vgl. o.m.: W. Feller, An Introduction t~ Probability Theory and
Its Applications, Wiley, New York, 1968 , p. 393.
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Dit stelsel vergelijkingen, dat kan worden uitgeschreven als

q1 - p11q1 } p21q2 } "' pnlqn'

q2 - p12q1 } p22q2 } " ' pn2qn'

qn - p1nq1 t p2nq2 }... pnnqn'

rnaakt het, tesamen met de voorwaarde dat

q1 t q2 f... f qn - 1,

(1.2.1.4)

mogelijk de invariante verdeling te bepalen op basis van
de matrix J.

De invar~iante verdeling kan als volgt worden geïnterpre-
teer~d. Stel dat men het systeem gedurende een zeer groot aan-
tal jaren niet heeft gadegeslagen. De kans dat het systeem
zich dan in klasse j bevindt zal dan bij benadering gelijk
zijn aan c~j , origeacht de klasse, waarin het systeem zich bevond
bij de aanvan~; van dat zeer grote aantal jaren. Als wij de ver-
deling over de omvangsklassen in een bepaald jaar opvatten als
een verdeling, die tot stand gekomen is als het resultaat van
een zeer groot aantal overgangen volgens de matrix J van over-
gangswhn, dan kunnen wij die verdeling dus beschouwen als de
invariante verdeling van de stationaire enkelvoudige Markovketen,
die wordt beschreven door de matrix n.

De invariante verdeling is de evenwichtsverdeling van het
proces, de verdeling van de ondernemingen over de n klassen, waar-
voor het verwachte aantal ondernemingen, dat een bepaalde klasse
per jaar binnengaat, gelijk is aan het verwachte aantal onder-
nemingen, dat die klasse per jaar verlaat. Een dergelijk evenwicht
impliceert niet dat er geen overgangen meer plaatsvinden. Het
evenwicht impliceert slechts dat de werking van de krachten,
die het aantal ondernemingen in een bepaalde klasse trachten te
vergroten, wordt gecompenseerd door het effect van de krachten,
die dat aantal tracYiten te verkleinen. Dit evenwichtsbegrip is
dus statisch van aard voor de bedrijfstak als geheel en dynamisch
voor de individuele onderneming.
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De op basis van de matrix J~van overgangSwhn bepaalde
invariante verdeling kan worden vergeleken met de waarge-
nomen verdeling van een willekeurig jaar. Het is dan vaak
mogelijk een aantal relevante conclusies te formuleren.
Wij lichten dit toe aan de hand van de toepassing van het
beschreven model op de Amerikaanse staalindustrie.

1.2.2 De toepassing van het beschreven model

Adelman paste het beschreven model toe op de staalindustrie
van de Verenigde Staten van Amerika. Deze bedrijfstak werd ge-
kozen vanwege het belang ervan voor de Amerikaanse economie
en vanwege de oligopolistische structuur van de bedrijfstak,
die typerend is voor de wijze waarop het Amerikaanse be-
drijfsleven zich georganiseerd heeft.

De bedrijfstak van de staalindustrie wordt door haar ge-
definieerd als de verzameling van ondernemingen waarvan de waarde
van de activa meer dan één miljoen bedraagt in L.S. dollars van
1951 en waarvan de belangrijkste activiteit bestaat uit de pro-
duktie van ruw ijzer, stalen ingots en stalen basisvormen. De
grootte van een onderneming wordt gemeten aan de waarde van de
activa. Aan de hand van dit criterium kunnen de ondernemingen
worden verdeeld over een aantal omvangsklassen. Bij de definiëring
van die klassen doet zich een moeilijkheid voor. Adelman wil
het beschreven model toepassen op basis van gegevens betreffende
een voldoend lange cyclisch evenwichtige periode, waarvoor rede-
lijk betrouwbare statistische gegevens beschikbaar zijn. Zij
kiest daarvoor de jaren 1929 tot en met 1939 en 1946 tot en
met 1956. Nu heeft een waarde van de activa van bijvoorbeeld twee
miljoen dollar niet voor elk van beide beschouwde perioden een-
zelfde betekenis. Om er voor te zorgen dat de omvangsklassen voor
beide perioden een bij benadering zelfde betekenis hebben worden
de klassegrenzen zo gekozen dat de waarden van overeenkomstige
klassegrenzen voor elk van beide perioden gelijk zijn aan het-
zelfde percentage van de totale waarde van de activa van de be-
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drijfstak in 193j~ resp. 1951, de middelste jaren van beide
perioden. Dit impliceert dat de waarde van een klassegrens
voor de periode 1929-1939 gelijk is aan 0,6 maal de waarde
van de overeenkomstige klassegrens voor de periode 1946-
1956. Er vindt een overgang plaats, indien de waardering
van de activa in lopende dollars een waarde aangeeft, waar-
door ten opzichte van het voorgaande jaar een klassegrens
wordt oversctireden. Voor een hogere klasse wordt een grotere
absolute klassebr~eedte gehanteerd dan voor een lagere klasse,
omdat de absolute veranderingen in omvang voor grote onder-
nemingen groter zijn dan voor kleine. Tabel 1.2.2.1 geeft een
specif'icatie van de voor elk van beide perioden gedefinieerde
klassen.

Om met de mogelijkheid van toetreding tot en verdwijning
uit de bedrijfstak rekening te kunnen houden is een klasse 0
onderscheiden, die kan worden opgevat als een reservoir van
potentiële toetreders tot de bedrijfstak. Het toetreden van
een onderneming tot de bedrijfstak in klasse j kan dan worden
voorgesteld als een overgang van klasse 0 naar klasse j
(,j - 1, ...,F~ ) en een verdwi j ning uit de bedri j fstak vanuit

klasse j als een overgang van klasse j(j - 1,...,6) naar

klasse o.

Klasse-
nummer

U
1

Tabel 1.2.2.1.

De specificatie van de klasse-indeling

Klassegrenzen 1929-1939
in miljoenen dollars

Klassegrenzen 1946-1956
in miljoenen dollars

0,0 - ~ 0,6
0,6 - ' 6,0
6,0 - ~ 30,0

30,0 - ~ 60,0
60,0 - ~ 300,0

300,0 - ~ 600,0
600,0 - c 30C0,0

0 - ~ 1
1 - ~ 10

10 - ~ 50
50 - , 100

100 - ~ 500
500 - ~ 1000

1000 - ~ 5000



Vervolgens wordt de matrix van overgangswhn bepaald. Van
elke onderneming is bekend in welke klasse zij zich aan het
begin en aan het eind van elk jaar bevindt. Het is daarom mo-
gelijk het aantal overgangen te tellen, dat vanuit klasse i naar
klasse j heef't plaatsgevonden (i,j - 0,...,6; i en j niet beide
0). Als aij het aantal overgangen van i naar j in de loop van de
beschouwde periode aangeeft, worden de overgangswhn geschat door
elke aij te delen door het aantal overgangen, dat vanuit klasse
i heeft plaatsgevonden. Als schatting wordt dus gebruikt:

a..
p 1j - --~

6
~ aikk-0

(i - 1,...,6; j - 0,...,6). (1.2.2.1)

Men kan aantonen dat dit de meest aannemelijke schatting van de over-
~r~ingswhn is1 ) .

Omdat het niet zonder meer duidelijk is, wanneer men een on-
derneming de status van potentiële toetreder kan toekennen, kan
aU0 niet op dezelfde wijze als de overige aij worden bepaald. Adel-
man heeft a0U zo gekozen dat

6
E ~ic~ - 100 . U00 .

j - U `~
(1.2.2.2)

1{.ierbi.j is a00 dus groot gekozen in vergelijking met de ca. 100
ondernemingen in de bedrijfstak. De overgangswhn pOj (j - 1,...,6)
worden nu op dezelfde wijze als boven geschat er~ p00 als

6
1 - E pOj.

j -1

1) Vgl. : T.W. Anderson, Probability Models for Analyzing Time
Changes in Attitudes, in: P.F. Lazarsfeld (ed.), Mathematical
Thinking in the Social Sciences, The Free Press, Glencoe (Ill.),
1~54~ PP. 1'1-66.
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De op deze wijze verkregen overgangswhn worden sarr~engevat in (1.2.2.3)

4

0 1 2 3 4 5 6
.99942 .00040 .00016 .00001 .00001 0 0

.U21 .911 .068 0 0 0 0

.024 .039 .908 .028 .001 0 0

0 0 .076 .872 .052 0 0

.008 0 0 .016 .947 .028 0

0 0 0 0 .037 .926 .037

0 0 0 0 0 .024 .976
5
6

I~e matrix Jn vertoont een aantal opvallende kenmerken. In de eerste
pl~~ats is de meest waarschijnlijke gebeurtenis voor een onderneming
dat zij in de loop van een jaar in dezelfde klasse blijft. In de
tweede plaats vinden klasseveran~ieringen van ondernemingen, die niet
verdwijnen, doorgaans plaats door overgang naar een naastliggende
klasse. In de derde plaats vindt toetreding tot de bedrijfstak in
het algemeen plaats in de laagste twee klassen en blijkt het ver-
dwijnen van kleine ondernemingen waarschijnlijker dan dat van grote.

Omdat de Markovketen acyclisch is en elke klasse vanuit
elke klasse kan worden bereikt, kan de invariante verdeling worden
bep3ald op basis van de matrix y~. Dit leidt tot

Q1 - (.94800,.00938,.01169,.00376,.00903,.00708,.01091).

Omdat a00 willekeurig groot werd gekozen, is q0 hierin zonder bete-
keriis in relatie tot de overige elementen. Daarom worden q1' "''q6
zodanig genormeerd dat

q1 t... f q6 - 1

door q1,...,q6 te vermenigvuldigen met 1~(1-q0). Dit leidt tot

Q' - (.1809,.2255,.0725,.1742,.1365,.2104).
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Deze invariante verdeling kan worden vergeleken met de
relatieve frequentieverdeling van een of ineer willekeurig
gekozen jaren. Kiezen wij daartoe de verdelingen van 1929
en 1956, het eerste en het laatste jaar van de beschouwde
periode. Deze verdelingen worden gegeven door

(P(1y2~))~ - (.2500,.4347,.1630,.1196,.0109,.0218)
cn

(p(1956)), - (.2768,.3929,.0893,.1696,.0536,.0179).

Op grond van de vergelijking van deze verdelingen met de invari-
ante verdeling ~ concludeert Adelman dat een aanzienlijke toename
kan worden verwacht van de omvang van de onderneming, die corres-
pondeert met de mediaan van de verdeling. Indien wij de mediane
omvang benaderen op een wijze, die bij een verdeling over klas-
sen gebruikelijk is1), blijkt de mediaan van de verdeling van
1929 in teririen van de klassegrenzen van 1956 bij benadering ge-
lijk aan

lU f ~~,5000 - 0,2500 (50 - 10) - 33,00.
0, ~~ 347

De med~aari van de verdeling van 1956 is dan bij benadering gelijk
aan

10 t o,5000 - 0,2768
0,3929

(50 - 10) - 32,72

en de mediaan van de invariante verdeling aan

10 t 0,5000 - 0,1809 - 0,2255 - 0,0725 (500 - 100) -
0,1742 148,45.

1) Vgl. o.m.: P. de ~lolff, Bedrijfsstatistiek, Samsom, Alphen
aan de Hijn, 1961 , pp.216-217.
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Ondanks hf~t, f'cit dat zich tussen 1929 en 1956 in reële termen
Yr,een groe.i heeft voorgedaan in de omvang van de onderneming,
die carrespondeert met de mediaan van de verdeling, conclu-
deert Adelman op grand van de beschreven resultaten dat het
model het bestaan van krachten blijkt te openbaren, die
leiden tot eeri grote toename van de mediane omvang.

Bovendien concludeert Adelman dat een zekere spreiding
van de zeg~;enschap over de activa kan worden verwacht. Als
het meetkundig gemiddelde van de klassegrenzen van 1956 wordt
gekozen als indicatie voor de gemiddelde waarde van de activa
van de ondernemingen in die klasse, beheerste in 1929 2,7q
en iri 1y56 3,f3q van het aantal ondernemingen 50y van het totaal
van de act:iva van de bedrijfstak, terwijl dat percentage voor
c~e invariante verdeling gelijk is aan 13,8. Aan deze conclusie
wordt overigens afbreuk gedaan door de onmogelijkheid in het
model rekening te houden met de overgang van een onderneming
naar een zevende klasse en hoger. Daardoor wordt de mate van
te verwachten spreiding van de zeggenschap duidelijk overschat.

Als aan de onderstellingen, die aan het beschreven model
teri grondslag liggen, in redelijke mate wordt voldaan, lijken
de verkregen resultaten indicaties op te leveren orntrent de in
de bedrijfstak te verwachten ontwikkeling. De vraag is echter
of het model een goede beschrijving kan geven van de ontwikkeling
van de omvan~~;sverdeling van de ondernemingen in een bedrijfstak
en of, indien dat niet het geval is, het model toch enige aan-
knopingspur~teri biedt om tot de constructie van een dergelijk
model te komen. De beantwoording van deze vragen komt in paragraaf
1.3 aan de orde.

1.3 EVAL,tIATIE VAN HET MODEL VAN ADELMAN

1.3.1 De toepassingsmogelijkheden van het model

Het bescYireven model werd door Adelmantoegepast op de staal-
in dust rie, onder meer omdat daarin sprake is van een oligopolistische
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;, i Lurrt,.i ~~ . 1 rrc~ icn w i. j willen nagaan in hoeverre het beschreven
nrodel geschikt is ter beschrijving van de ontwikkeling van de
omvangsverdeling van de ondernemingen in een bedrijfstak, is
de eerste vraag, die moet worden gesteld, in hoeverre het
model toepasselijk is. Sinds 1958 is van een aantal zeer uit-
eenlopende onderzoekingen, waarbij met het beschreven model
werd gewerkt, in de literatuur verslag gedaanl). De resultaten
riiervan geven voldoende aanleiding te stellen dat de toepassing
van het model niet gebonden is aan een bepaalde bestaande situatie
in een bedrijfstak.

1) V l. o.rn. : S.g H. Archer en J. McGuire, Firm Size and the
Probabi.lities of Growth, Western Economic Journa.l, 3
(1965), pp. 233-2U6; -
N.R. Coll.ins en L.E. Preston, The Size Structure of the
Lar~ge~t Iridustr.ial Firms, American Economic Review, 51(1961), pP.986-1011; -
P.L Farris en D.I. Padberg, Measures of Market Structure
Changes in the Florida Fresh Citrus Packing Industry,
Agricultural Economics Research, 16 (1961), pp. 93-102;
T.M. I-Iamnronds en D.I. Padberg, A Quantitative Measure of
the Risk I~'actor in Investment Decisions, Journal of the
American Statistical Association, 65 (1970), pp. 602-612;
A. en I. tíorowitz, Entropy, Markov Processes and Competition
in the Brewing Industry, Journal of Industrial Economics,
16 (19Eí711968), pp. 196-211;
G.G. JudP;e en E.R. Swanson, Markov Chains: Basic Concepts
and Suggested Uses in Agricultural Economics, Australian
Journal of Agricultural Economics, 6(1962), pp. 49-61;
H.D. Krenz, Projection of Farm Numbersfor North Dakota with
Markov Chains, Agricultural Economics Research, 16 (1964),
Pp. 77-83; -
E. Mansfiel.d, Entry, Gibrat's Law, Innovation and the Growth
of Firms, Arnerican Economic Review, 52 (1962), pp. 1023-1051;
D.I. Padberg, The Use of Markov Procésses in Measuring Changes
in Market Structure, Journal of Farm Economics, 44 (1962),
pp. 189-199; -
L.E. Pr~eston en E.J. Bell, The Statistical Analysis of Indus-
try Structure: An Application to Food Industries, Journal of
the Anierican Statistical Association, 56 (1961), pp. 925-932;
H.A. Simon en C.P. Bonini, The Size Distribution of Business
Firms, Amer~ican Economic Review, ~í8 (1958), pp. 607-617.
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Bovendien blijkt uit de diversiteit van die voorbeelden dat
de toepasselijkheid van het model niet gebonden is aan de
hantering van een bepaald omvangscriterium. In veel gevallen
zal de keuze ervan logischerwijs voortvloeien uit het doel
dat met het model wordt nagestreefd of bepaald worden door de
aard van het beschikbare empirische materiaal, maar in het
algemeen lijkt die keuze voor de rechtvaardiging van de
toepassirig minder relevant.

1.3.2 De klas~e-indeling

Bij de introductie van het model werd ervan uitgegaan dat
de verzam~linEr van ondernemingen, die een bedrijfstak vormen,
op een bepaalde wijze over n omvangsklassen verdeeld is.
Een tweede vraag, die naar aanleiding van het beschreven model
kan worden gesteld, betreft het waarom en hoe van die klasse-
indeling. Waarom vindt die indeling plaats en, gegeven dat een
dergelijke indeling noodzakelijk of wenselijk is, aan welke
eisen moet zij voldoen? Het waarom van een klasse-indeling in
het kader van een beschrijving van het dynamisch gedrag van de
ornvangsverdeling van ondernemingen in een bedrijfstak wordt ener-
zijds op dezelfde wijze gemotiveerd als in debeschrijvende statis-
tiek gebruikelijk is bij een statische beschouwing van een ver-
zameling van elementen naar een kwantitatief kenmerk met een groot
aantal mogelijke uitkomsten. Het betreft hier de overweging
dat geen duidelijk beeld van de verdeling ontstaat, indien de
elementen verdeeld zijn over een in verhouding tot het aantal
elementen groot aantal mogelijke uitkomsten. Omdat niet slechts
moet gelden dat het model een goede beschrijving geeft van de
oritwikkeling van de omvangsverdeling, maar bovendien dat de resul-
taten, waartoe het model leidt, interpreteerbaar zijn, is een
geprofileerd beeld van de omvangsverdeling zo niet noodzakelijk
dan toch wenselijk. De hantering van een klasse-indeling wordt
anderzijds gemotiveerd met de beschikbaarheid van statistische
schattings-procedures, die wij, naar later zal blijken, bij de
toepassing van Y~et model zullen moeten hanteren. Beide motiveringen
vinden hun grondslag in de zorg de toepasselijkheid van het
model te waarborgen.
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Voor de beantwoording van de vraag hoe de klasse-indeling

moet worden gekozen, gaan wij in eerste instantie terug naar
paragraaf 1.2.2. Naar aanleiding van de matrix van overgangswhn,
die daar werd geschat, werd opgemerkt dat de meest waarschijnlijke
gebeurtenis is dat een onderneming in de loop van een jaar
in dezelfde klasse blijft. Toch is de desbetreffende overgangswh
niet voor elke klasse dezelfde en men zou zich dan ook kunnen
afvragen, of aan de geconstateerde verschillen enige betekenis
kan worden toegekend. Een dergelijke vraag heeft echter slechts
ziri, indien een bepaalde mate van mobiliteit voor elke klasse
dezelfde betekenis heeft. De klassebreedte zal dan zo moeten
worden gekozen, dat de kansen op een overgang naar een andere
klasse resp. op een gecontinueerd verblijf in dezelfde klasse
voor de verschillende klassenmet elkaar kunnen worden vergeleken.
Omdat wij in paragraaf 1.1.4 hebben geconcludeerd dat de ont-
wikkeling van de omvang van ondernemingen zich voltrekt volgens
~en proces, waarbij geen verband tussen de procentuele omvangs-
toename en de reeds bereikte omvang kan worden aangetoond, ligt
het voor de hand te kie~en voor een klasse-indeling, waarbij
alle klassen eenzPlf~P rPlatiPVP klassebreedte hebben. Dat wil
~eggen dat voor elke klasse geldt dat de verhouding tussen de
bovengrens en de ondergrens ervan dezelfde is. Stel die ver-
houding is gelijk aan m. In termen van de logaritme van de om-
vang hebben alle klassen dan dezelfde absolute breedte log m.

Bij de keuze van een waarde voor m moet ervoor worden ge-
zorgd dat elke omvangsklasse een voldoend groot aantal onder-
nemingen bevat om de schatting van een rij van de matrix van
overgangswhn volgens (1.2.2.1) mogelijk te maken. Waar gewerkt
wordt met eenzelfde relatieve klassebreedte voor alle klassen,
kiest men doorgaans m- 21).

1) Vgl. o.m.: L. Engwall, Size Distributions of Firms - A Stochastic
Model, Swedish Journal of Economics, 70 (1968), p. 147;
L. Engwall, A Simulation Model of Changes in Concentration,
Canadian Journal of Economics, 3(1970), p. 43;
L. Engwall, Size-Changes among Business Firms, Metroeconomica,
22 (1970), p. 136;
P.E. Hart, The Size and Growth of Firms, Economica, 29 (1962),
p. 34; -
P.E. Hart en S.J. Prais, The Analysis of Business Concentration:
A. Statistical Apnroacn, Journal of the Royal Statistical
Society, Series A, 119 (1956), p. 162;
K. Imai, The Growth of Firms in the Japanese Manufacturing
Industries, Hitotsubashi Journal of Commerce and Management,
4 (1g66), p. 65;
B. Tew en R.F. Henderson (eds.), Studies in Company Finance,
Cambridge UniversYty Press, Cambridge, 1959, p. 281.
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1.3.3 De beschrijving van het proces met behulp van een keten

Empirisch materiaaal is in het algemeen beschikbaar met
betrekking tot discrete tijdstippen. Dit betekent niet dat
klasseveranderingen van ondernemingen slechts eenmaal per jaar
kunnen plaatsvinden, maar alleen dat de klasse van een onder-
neming eenmaal per jaar wordt waargenomen. Hierdoor blijven
overgangen van klasse i naar klasse j(~ i) en terug tussen
twee waarnemingstijdstippen onopgemerkt. De keuze voor het
model van een Markovketen impliceert het buiten beschouwing
laten van dergelijke overgangen.

1.3.4 De enkelvoudigheid van de Markovketen

Adelman maakte gebruik van een enkelvoudige Markovketen.
Dat wil zeggen dat de omvang van een onderneming in jaar tt1
behalve van een kansproces afhankelijk wordt geacht van haar
omvang in jaar t, maar niet van haar omvang in aan t vooraf-
gaande jaren.

Hoewel argumenten kunnen worden aangedragen om zowel een
positieve als een negatieve auto-correlatie van de relatieve
omvangsveranderingen van ondernemingen in opeenvolgende perioden
te verklaren1), blijken die veranderingen voor elke omvangsklasse
nagenoeg onderling onafhankelijk2). Een enkele maal wordt bij
de bestudering van de groei van een individuele onderneming een
zekere positieve autocorrelatie aangetroffen3). Indien wij
echter niet de ontwikkeling van een individuele onderneming, maar
de verandering in een hele verdeling beschouwen, lijkt de onder-
stelling dat er geen sprake is van autocorrelatie redelijk4).
Wij zullen daarom gebruik maken van een enkelvoudige Markovketen.

1) Vgl. o.m.: F. Wedervang, Development of a Population of
Industrial Firms, Universitetsforlaget, Bergen, 1965, P. 259.

2) Vgl. F. Wedervang, Development of a Population of Industrial
Firms, Universitetsforlaget, Bergen, 1965, p. 215.

3) Vg.: J.L.Eatwell, Growth, Profitability and Size: The Empirical
Evidence, in: R.L. Marris en A. Woods (eds.), The Corporate
Economy, McMillan, London, 1971, p. 404.

4) Vgl.:L. Engwall A Simulation Model of Changes in ConcentrationCanadian Journa~ of Economics, ~(1970), p. 43.
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1.3.5 De structuur van de matrix van overgangswhn

In paragraaf 1.2.1 werd aangenomen dat het voor een
onderneming mogelijk is elke klasse vanuit elke klasse
te bereiken. Bij de toepassing van het model in paragraaf
1.2.2 bleek dat inderdaad het geval. Dit kwam tot uiting
in de omstandigheid dat in de matrix van overgangswhn behalve
de elementen pii, die de kans aangeven dat een onderneming
in de loop van een jaar in dezelfde klasse blijft, ook de
kansen Pi i-1 eri pi it1~ die de kansen aangeven dat een
onderneming in de loop van een jaar naar de naastliggende
lagere resp. hogere klasse overgaat, positief waren voor
alle i, afgezien van de onmogelijkheid naar een lagere klasse
dan 0 of een hogere klasse dan 6 over te gaan.

Omdat het niet mogelijk is a priori een omvang aan te ge-
ven, die nietdoor een kleinere onderneming kan worden over-
schreden resp. door een grotere onderneming kan worden onder-
schreden, zal voor elke rij van de matrix van overgangswhn
van het te construeren model geëist moeten worden dat tenminste
de kansen Pi,i-1' pi,i en pi,itl positief kunnen zijn, waardoor
in principe elke klasse vanuit elke klasse bereikbaar is. Dit
sluit overigens de mogelijkheid dat in een sterk expanderende
bedrijfstak dekans pi~i-1 en in een sterk inkrimpende bedrijfs-
tak de kans pi,itl nul blijkt niet uit.

1.3.6 De stationariteit van de Markovketen

In paragraaf 1.2.1 werd ondersteld dat de overgangswhn con-
stant zijn in de loop van de tijd. Het alternatief zou zijn voor
verschillende waarnemingstijdstippen verschillende matrices
van overgangswhn te schatten. Er is in het algemeen onvoldoende
empirisch materiaal om de schatting van verscheidene matrices
van overgangswhn mogelijk te maken. De stationariteitsonderstel-
ling is daarom veelal onvermijdelijk. Bij de toepassing van het
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beschreven model werd getracht eventuele nadelige gevolgen
van de onderstelling te ondervangen door voor de beschouwde
periode een tijdspanne te kiezen, die uit het oogpunt van
conjunctuurcycli evenwichtig was. In geval van een derge-
lijke werkwijze kan worden aangenomen dat de tendensen, die
op basis van het model worden geconstateerd, voor de zeer
lange termijn, dat wil zeggen met betrekking tot de invariante
verdeling, kwalitatief juist zijn.

Omdat wij reeds zagen dat wij ons ten doel hebben gesteld
niet slechts de ontwikkeling op zeer lange termijn te beschrijven,
maar ook de ontwikkeling op kortere termijn, terwijl wij boven-
dien niet slechts tot kwalitatieve conclusies wensen te komen,
maar ook tot kwantitatieve uitspraken, kan het aangehaalde
argument door ons niet worden gehanteerd. In plaats daarvan
volstaan wij er op dit moment mee te stellen dat ook voor ons
de stationariteitsonderstelling onvermijdelijk is en dat wij
bij de toepassing van het te construeren model en de inter-
pretatie van de resultaten ervan aan die onderstelling expliciet
aandacht zullen moeten schenken.

1.3.7 De invariante verdeling

Met de stationariteitsonderstelling hangt de betekenis,
die kan worden toegekend aan de invariante verdeling, nauw
samen. Deze wordt namelijk bepaald door de mate, waarin aan
die onderstelling is voldaan. Men kan aannemen dat de omvangs-
verdeling van ondernemingen in een bedrijfstak gaat naderen
tot de invariante verdeling, als gedurende de beschouwde periode
aan de stationariteitsonderstelling in redelijke mate is voldaan
en er geen reden is aan te nemen dat daarin in de toekomst
verandering komt. De convergentie tot de invariante verdeling is
monotoon en degressief, zodat het op basis van verdelingen,
die betrekking hebben op verschillende tijdstippen, en de invariante
verdeling mogelijk is na te gaan hoeveel jaren nog zullen ver-
lopen, voordat de invariante verdeling in redelijke mate zal
worden benaderd. Op deze wijze ontstaat dan bovendien een indruk
van de betekenis van de stationariteitsonderstelling voor de
toekomstige ontwikkeling.
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Bij de in paragraaf 1.2.2 beschreven toepassing van
een Markovketenmodel werd slechts de ontwikkeling van de
relatieve frequentieverdeling beschouwd. Er werd dus geab-
straheerd van het aantal ondernemingen in de bedrijfstak.
Voor het aantal potentiële toetreders werd een willekeurig
aantal gekozen en de invariante verdeling werd later ge-
normeerd over de relevante klassen. Dat die werkwijze leidt
tot invariante kansen, die onafhankelijk zijn van het aantal
potentiële toetreders, kan op de volgende, door Stanton en
Kettunen voorgestelde, wijze worden ingezienl).

De invariante verdeling Q werd opgelost uit het stelsel
vergelijkingen (1.2.1.3) Q'- Q'J~
en de voorwaarde

q~ f q1 t... t qn - 1. (1 3.7.1)

De toevoeging van deze voorwaarde is noodzakelijk, omdat het
stelsel ( 1.2.1.3) door de voorwaarden, waaraan de matrix
van overgangswhn voldoet, afhankelijk is. Indien wij één van
de vergelijkingen van dit stelsel vervangen door (1.3.7.1),
ontstaat er een stelsel vergelijkingen met één en slechts één
oplossing voor de vector Q. Als

n
a - E a~

j -0 ~

en n
a~ - E a~

j-1 ~

1) Vgl.: B.F. Stanton en L. Kettunen, Potential Entrants and
Projections in Markov ProcessAnalysis, Journal of Farm
Economics, 49 (1967), pp. 633-647.
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bestaat de eerste rij van de matrix Jn uit de elementen

a~-
pOj - a

en a00 a - a0
p00 - a - a '

j - 1 . ,n

Wij bepalen de oplossing van (1.2.1.3) of

(J' - ~ ) Q - 0,

waarin de laatste vergelijking is vervangen door (1.3.7.1).
Dit stelsel luidt

a0
á

a01
a

p10 " ' pn-1,0 pn0

p11-1 " ' pn-1,1 pn1

d0,n-1
a p1,n-1 ' ' pn-1,n-1-1

1

q1

qn-1

qn

of

pn,n-1

J

0

0

0

1

óLQ - H.
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Indien I~jl de determinant is van de matrix ~, waarin de
j-de kolom is vervangen door de vector H, luidt de oplossing

j - 0,1,...,n.

De determinant I~ Iwordt ontwikkeld naar de elementen van de
eerste kolom

~ 1
- á (-a0 c00 } a01 c10 }"'} a0,n-1 cn-1,0) } cn0

1- á c1 t cn0,

waarin ci0 (i - 0,1,...,n) de cofactor is, die behoort bij het
element met coórdinaten i en 0, en c1 gelijk aan

n-1
E

c1 --a0 c00 } i-1 a0i ci0'

De cofactoren ci0 zijn onafhankelijk van a.

De determinant lo~ O(, waarin de eersté kolom van o~ is
vervangen door H, kan het eenvoudigst wordt ontwikkeld naar de
elementen van de eerste kolom

I ~0 I
- cn0,

zodat

q0

waarin

c n0
1
á c1 } cn0

a
- c1 t a

cn0

a ,
cfa

c1
c -

cn0
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Om de andere qj (j - 1,...,n) te bepalen ontwikkelen
wi j de determinant I~ j, waarin de j-kolom van ~ is vervangen

door H, weer naar de e ementen van de eerste kolom

I~. ~- 1(-a c(j ) t a c(j ) t... t a c(j ) ) f c(j )
~ a 0 00 01 10 O,n-1 n-1,0 n0

- á c1j ) t cn~) ~

waarin ci~) (i - 0,1,...,n) de cofactor is, die behoort bij het
element met co~rdinaten i en 0, c1~) gelijk is aan

n-1
(j ) (j ) E (j )

c1 - -a0 c00 }k-1 a0k ck0

en cn0) gelijk is aan nul. ci~) is onafhankelijk van a. Dus geldt

1 (j)
q- á c1 - cn0 -~- j- 1,...,n,
j 1 c } c c1 cta

a 1 n0 c f a
n0

waarin

c. -
~ cn0

Normering van de invariante kansen over de klassen 1,...,n leidt
tot

1 1 ~- - s~ ,
1-q0 qj - 1- a ' cta - c

cta

waarin cj en c onafhankelijk zijn van a.
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Voor de bepaling van de invariante verdeling over de
klassen 1,...,n is het dus niet nodig een uitspraak te doen
over het aantal potentiële toetreders, dat moet worden onder-
scheiden. Het is met andere woorden voor de bepaling van die
verdeling niet noodzakelijk enig inzicht te hebben in het
aantal ondernemingen, dat in de bedrijfstak werkzaam zal zijn.
Wij zagen echter dat het aantal ondernemingen een relevante
dimensie van de structuur van een bedrijfstak voorstelt en
zouden daarom deze dimensie in het te construeren model
willen incorporeren. De met de invariante verdeling corres-
ponderende frequentieverdeling van ondernemingen over de omvangs-
klassen is echter afhankelijk van het aantal potentiële toe-
treders, dat wordt onderscheiden, omdat dit aantal de waarde
van de elementen uit de eerste rij van de matrix van overgangs-
whn beïnvloedt. Bovendien hangt de hoogte van eventuele toe-
tredingsbarrières hiermee samen, omdat die hoogte tot uitdrukking
komt in het element p~~, de kans dat een potentiële toetreder
niet toetreedt. Dit samenstel van factoren, aantal ondernemingen,
aantal potentiële toetreders en hoogte van de toetredings-
barriéres, zal bij de constructie van het model in eerste in-
stantie buiten beschouwing worden gelaten. Wij onderstellen
voorlopig dat het aantal ondernemingen in de bedrijfstak con-
stant is in de loop van de tijd.

1.3.8 De aanwezigheid van een hoogste klasse

Bij de toepassing van het beschreven model bleek dat de
introductie van een hoogste klasse tot moeilijkheden leidde,
doordat de conclusie ten aanzien van de mate van te verwachten
spreiding van de zeggenschap in de bedrijfstak door de onmogelijk-
heid vanuit klasse 6 over te gaan naar een hogere klasse een
vertekend beeld opleverde. De vraag is echter, of het probleem
ten aanzien van de hoogste klasse niet fundamenteler is en of inet
name de invariante kansen de betekenis wel hebben, die er in
het voorgaande aan werd toegekend.
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De reden waarom geen klasse~ 6 werd ingevoerd is duidelijk.

In de beschouwde periode werd geen onderneming aangetroffen
met een omvang groter dan de bovengrens van klasse 6 en de
introductie van een klasse 7 zou voor de overgangswhn naar

die klasse de waarde nul hebben opgeleverd, afgezien nog van

de onmogelijkheid de overgangswhn te schatten voor overgangen

vanuit klasse 7. Is het echter juist te onderstellen dat ook

in de toekomst een overgang naar een klasse 7 zich niet zal vol-

trekken? Deze onderstelling ligt immers ten grondslag aan de
berekening van de invariante verdeling, zoals die heeft plaats-
gevonden.

Indien deze onderstelling niet kan worden gemotiveerd,
ontstaan er problemen ten aanzien van de betekenis van de in-
variante kansen. Immers, de overgangswh p65 is geschat met
behulp van het aantal overgangen, dat zich in de beschouwde
periode van klasse 6 naar klasse 5 heeft voorgedaan, en het
totaal aantal overgangen vanuit klasse 6. Indien nu klasse 6
ondernemingen gaat bevatten, die groter zijn dan de bovengrens
van die klasse, is de kans p65 niet meer op die ondernemingen
van toepassing, maar wordt niettemin bij de ontwikkeling naar
de invariante verdeling toe een zeer groot aantal malen op die
ondernemingen toegepast. Het gevolg hiervan is dat het verwachte
aantal ondernemingen, dat van klasse 6 naar klasse 5 gaat wordt
overschat, waardoor het verwachteaantal ondernemingen in klasse
5 wordt overschat, enzovoorts. De vertekening wordt weliswaar
kleiner naarmate wij een lagere omvangsklasse beschouwen, maar
duidelijk is wel dat de berekende invariante kansen niet de
betekenis hebben, die er in paragraaf 1.2.2 aan werd toegekend.

Het probleem lijkt in principe onoplosbaar. Enerzijds is het
niet mogelijk een bovengrens voor de omvang van een onderneming
aan te geven. Er zou daarom een aftelbaar oneindig aantal omvangs-
klassen moeten worden onderscheiden. Anderzijds lijkt het niet
mogelijk overgangswhn te schatten, die betrekking hebben op omvangs-
klassen, waarvoor thans geen empirisch materiaal voorhanden is. Bij
de constructie van het model in het volgende hoofdstuk zullen daarom
nadere onderstellingen moeten worden gemaakt om deze moeilijkheden
te ondervangen.



HOOFDSTUK 2
EEN MODEL VOOR EEN CONSTANT AANTAL ONDERNEMINGEN

2.~ HET MODEL

2.1.1 Inleiding

Op grond van de in hoofdstuk 1 beschreven uitgangspunten zal
het te construeren model voor de beschrijving van de ontwik-
keling van de omvangsverdeling van ondernemingen in een
bedrijfstak de gedaante aannemen van

(a) een stationaire enkelvoudige Markovketen
(b) met een aftelbaar oneindig aantal klassen,
(c) die elk gekenmerkt worden door eenzelfde relatieve klasse-

breedte, en
(d) waarvan de matrix van overgangswhn in elke rij tenminste

drie in principe positieve overgangswhn bevat, te weten

pi,i-1' pi,i en pi, it1' afgezien van de onmogelijkheid
verder in omvang af te nemen dan overeenkomt met de
laagste onderscheiden omvangsklasse.

Verder zullen wij voorlopig de volgende aanname doen:
(e) Om het aantal ondernemingen in de bedrijfstak, het aantal

potentiële toetreders en de hoogte van eventuele toe-
tredingsbarriéres in eerste instantie buiten beschouwing
te kunnen laten nemen wij aan dat het aantal ondernemingen
in de bedrijfstak constant is in de loop van de tijd.

Deabsolute frequentiesvan de ondernemingen in de verschil-
lende omvangsklassen aan het einde van een bepaald jaar t
worden gegeven door

(F(t))~- (f1(t)~ f2(t)~....),

waarin vanaf een bepaalde waarde i(t) zal gelden dat
fj(t) voor alle j~ i(t) gelijk is aan nul.



De relatieve frequentieverdeling

(P(t))' - (p1t)~p2(t)~...)

heeft uiteraard hetzelfde kenmerk. Gegeven het aantal
onderscheiden omvangsklassen heeft de matrix van overgangs-
whn een aftelbaar aantal rijen en kolommen, zodat de
matrix ,J~ de volgende gedaante vertoont

1 2 3 4 ...

1

2
(2.1.1.1)

4

p11 p12 p13 p14

p21 p22 p23 p24
P3~ p32 p33 P34

p41 p42 p43 p44

Omdat het aantal onderscheiden omvangsklassen oneindig
groot is, hoeft er geen invariante verdeling te bestaan.
Ook indien de Markovketen acyclisch is en elke toestand
vanuit elke toestand bereikt kan worden, is het mogelijk dat
elke onderneming naar een oneindig grote omvang tendeert,
waardoor voor elke eindige i geldt dat qi- 0. Wij zullen
daarom in het vervolg aan het al dan niet bestaan van de
invariante verdeling speciale aandacht moeten schenken.

2.1.2 Het basismodel

Voorzover een onderneming in de loop van een j aar in
dezelfde klasse blijft, vindt een overgang in het algemeen
plaats naar een nabijgelegen klasse. Om deze karakteristiek
van het proces duidelijk tot uitdrukking te laten komen
herdefiniëren wij de overgangswhn pij tot overgangswhn
ri k, waarin k staat voor het verschil van de rangnummers~
van de bestemmingsklasse j en de uitgangsklasse i van de
overgang, zodat
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De overgangswhn worden dan gedefinieerd als

ri,k - pi,ifk i- 1,2...; k--if1,...,-1,0,1,.. (2.1.2.1)

De matrix van overgangswhn vertoont nu de volgende gedaante

1

2

3
4

1 2 3 4 ..

r1~0 r1~1 r1~2 r1~3 ..

r2,-1 r2,0 r2,1 r2,2 ..

r3,-2 r3,-1 r3,0 r3,1 ..

r4,-3 r4,-2 r4,-1 r4,0 "

Dat een klasseverandering in het algemeen plaatsvindt naar
een nabijgelegen klasse kwam in de matrix van overgangs-
whn (1.2.2.3 ) tot uitdrukking in de omstandigheid dat een
groot aantal elementen de waarde nul heeft en dat de positieve
elementen gelegen zijn op de hoofddiagonaal en onmiddellijk
daarboven en daarbeneden. Elders wordt hetzelfde beeld
aangetroffenl). Wij kunnen daarom aannemen dat voor
k ~-2 en k~ 2 geldt dat ri k- 0.

~

Natuurlijk moet het in beginsel mogelijk blijven elke
klasse vanuit elke klasse te bereiken. Wij zagen dat daar-
aan voldaan is, als voor elke i~ 1 geldt dat Pi i-1' pii~
en pi,itl in beginsel positief zijn.

1) Vgl. o.m. de in de voetnoot op pagina 46 genoemde artikelen
en L. Engwall, Models of Industrial Structure, Heath,
Lexington (Mass.), 1973, p. 65; K. Imai, The Growth of
Firms in the Japanese Manufacturing Industries, Hitotsubashi
Journal of Commerce and Management, 4(1966), p. 65.
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In termen van de elementen van de matrix .~ moet zulks
dan gelden voor ri 1' ri 0 en ri 1. Voor i- 1 dient~- ~ ~
deze eis opgelegd te worden aan r1 0 en r1 1. Wij ver-~ ~
onderstellen voorlopig dat met de potentiële positiviteit
van ri 1' ri 0 en ri 1 kan worden volstaan. Voor de waar-~- ~ ~
den van de overgangswhn moet dan gelden dat

ri -1 } ri 0 f ri 1- 1 i- 2,3,....~ ~ ~

en de matrix van overgangswhn vertoont dan de gedaante

1 2 3 4 ..

1-r1 1 r1 1 0 0 ...~ ~
r2~-1 r2~0 r2~1 Q ...

0 r3~-1 r3~0 r3~1 ...

0 0 r4,-1 r4,0 " '

In paragraaf 1.1.4 concludeerden wij op grond van de
resultaten van diverse onderzoekingen dat het niet mogelijk
is de hypothese dat de verwachte relatieve omvangsveran-
dering van een onderneming onafhankelijk is van de door haar
bereikte omvang te verwerpen. Indien wij aannemen dat ook
de variabiliteit in de relatieve omvangsverandering onaf-
hankelijk is van de reeds bereikte omvang, ligt het, omdat
alle klassen eenzelfde relatieve breedte hebben, voor de
hand te onderstellen dat de kans op een overgang vanuit
klasse i naar een klasse ifk voor alle klassen i dezelfde is.
Dit geldt natuurlijk slechts dan als wordt afgezien van de
onmogelijkheid over te gaan naar een klasse met een
rangnummer kleiner dan één. De genoemde aanname lijkt,
naar in paragraaf 1.1.3 bleek, tenminste als eerste bena-
dering redelijk. Onder de genoemde onderstelling geldt voor
iedere i met de genoemde beperking dat





-63-

De vergelijking

r-1qit1 t(r~ - 1)qi t rlqi-1 - 0

is een gereduceerde differ~entievergelijking van de tweede
orde met constante coëfficiënten. Een dergelijke ver-
gelijking kan worden opgelost door substitutie van

qi

zodat

- cki-1

cki-2 { r-1k2 t(r~ - 1)k t r1} - 0.

Een niet-triviale oplossing van deze vergelijking wordt
verkregen voor de waarden van k die voldoen aan

r-1k2 t(r~ - 1)k t r1 -

(k-1) (r-1k - r1) - 0.

Deze vergelijking wordt de karakteristieke vergelijking
van het stelsel differentievergelijkingen genoemd.
De wortels van deze vergelijking worden gegeven door

k1 - 1 k2
r-1

De algemene oplossing van het stelsel differentiever-
gelijkingen kan dan worden geschreven als een lineaire
combinatie van deze wortels

ql - c1k1i-1 t c2k2i-1 - c1 t c2 (r1 )i-1~

r-1
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waarin c1 en c2 constanten zijn, waarvan de waarde nader
moet worden bepaald. Zo moet gelden dat

E qi - E {c1 t c2 (r1 )i-1} ~ 1.
i-2 i-2 -1

Aan deze voorwaarde kan slechts worden voldaan, wanneer c1 - 0
en tegelij kerti j d

Dan is

ql - c2 (~1 )i-1
-1

Uit

2 - r1q1 t r~q2 f r-1q3

Volgt

q1 - c2.

c2 wordt nu opgelost uit

c2 ~ (~1 ) i-1 -
i-1 -1

waaruit volgt
r1

c2 - 1 -
r-1

1

(2.1.3.1 )

voor i-2 ,3

zodat de invariante verdeling gegeven wordt door
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r r
qi - (1-k2)k2i-1 - (1 - r1 ) (r1 ) i-1 i-1,2,... (2.1.3.2~

-1 -1

Er bestaatslechts een invariante verdeling, als de kans op
een omvangsverkleining groter is dan de kans op een omvangs-
vergroting. Op de betekenis van deze voorwaarde komen wij
in het volgende uitvoerig terug.

Beschouwen wij de afgeleide invariante verdeling (2.1.3.2 )
nader. Stel dat de ondergrens van klasse 1 gegeven wordt
door de omvang y~. De gekozen klasse-indeling is zodanig
dat voor elke klasse geldt dat de bovengrens m maal de onder-
grens is. De klassegrenzen kunnen dus worden voorgesteld als

Y1 - Y~m
2Y2 - Y1m - Y~m

~ ~ 1
Yi - Y~m i - 0,1,... (2.1.3.3 )

Wij bepalen nu de kans dat de omvang y van een willekeurige
onderneming groter is dan de klassegrens y..1~

P {
r r

~ y. } - ~ (1 - 1 ) ( 1 )j-1~ -
1 j-if1 r-1 r-1

(~1 )1.
-1

Stel

r
a - -mlog 1 ,

r-1

(2.1.3.~I )
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Omdat

r
r

geldt

zodat

Dan is

rmlog r1 ~ p
-1

a ~ 0.

r1 -a- - m
r-1

Substitutie hiervan in (2.1.3.4 ) leidt tot

P { ~ ~ yi } - m-ai

Hierin is volgens (2.1.3.3 )

-i y0

zodat

m -

p {

yi

~, ~ yi } - (y~)a . (2.1.3.5 )
~



-67-

De overschrijdingskans (2.1.3.5 ) is het complement van de
kansverdeling, die bekend staat als de verdeling van Pareto.
Vanaf een bepaalde waarde y0 is deze gedefinieerd als

G(Y) - P{~ ~ y} - 1-(y~)a Y~ Y~~
(2 1 3 6 )

- 0
a ~ 0. ' '

Y ~ Y~~

De verdelingsdichtheid van de Paretoverdeling kan op de ge-
bruikelijke wijze worden afgeleid als

d G(y) a (Y~) af1g(Y) - dy ' y~ y Y ? Y0~

a ~ 0.

- 0 Y ~ Y~~

Figuur 2.1.3.1 geeft een schets van deze verdelingsdichtheid.

Fig. 2.1.3.1 De verdelingsàichtheid van de Paretoverdeling.

g(Y)1'

a
Y 0

y0
Wij berekenen het n-de moment van de Paretoverdeling
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~ y
~(Yn) - !y yn y (yo) at1 dY

0 0

- a a I~ y- atn-1 dyY~ yo

a 1 -atn ~- ay~ -atn y Iy0 a~ n,

- aY~ log Y ~y
0

a- n

waarin het grondtal van de logaritme gelijk is aan e. In het
geval dat a~ n leidt substitutie van de bovengrens slechts
tot een eindig resultaat, als de exponent van y kleiner dan
nul is. Daarom wordt voor het n-de moment slechts een eindige
waarde gevonden, als a groter is dan n.
Dat betekent dat

n a n
~ (~ ) -á-n y0 a ~ n,

a ~ n.

Ook indien a- n, wordt voor het n-de moment geen eindige
waarde gevonden. Voor a ~ n nadert de verdelingsdichtheid
g(y) niet snel genoeg naar nul om de integraal van het
n-de moment te doen cqnvergeren.

Voor de verwachting van de Paretoverdeling volgt dat

a
~ ~ - a -1 y0

(2.1.3.7 )

Als a~1, volgt, via het tweede moment, voor de variantie
van de Paretoverdeling dat
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(2.1.3.8 )

In de literatuur werkt men vaak met de logaritme van de
overschrijdingskans

2 a 2
cr (~)

-( a-2)(a -1)2 Y~ a~ 2'

log { 1-G(Y)} - alog y~ - alog y. (2.1.3.9 )

Figuur 2.1.3.2 geeft een schets van deze relatie.

Figuur 2.1.3.2 De logaritme van de overschrijdingskans.

,~ log { 1-G ( Y ) }

a log y~

log y~
-~
log y

Het n-de moment van de Paretoverdeling is eindig als de tangens
van de hoek ~ in fig. 2.1.3.2 kleiner is dan -n. Dan is
a~ n. Omdat men vaak met de logaritme van de overschrijdings-
kans werkt, staat a bekend als de coëfficiënt van Pareto.



De conclusie, die op basis van het voorgaande kan worden
getrokken, luidt dat, als aan de onderstellingen van het model
in redelijke mate wordt voldaan, de omvangsverdeling van de
ondernemingen in een bedrijfstak nadert tot een Paretoverdeling.
De vraag is nu in hoeverre de aan het model ten grondslag
liggende onderstelling dat slechts r-1, r~ en r1 positief
kunnen zijn essentieel is voor deze conclusie.
Blijft de conclusie onberoerd indien wij de onderstelling
achterwege laten?
Om analytische reden beschouwen wij de betekenis van deze
onderstelling in de volgende paragrafen in verscheidene fasen.

2.1.4 Een mogelijke omvangsdaling van twee klassen

Wij gaan eerst na welke de consequenties zijn voor de
invariante verdeling, indien het niet slechts mogelijk is
één klasse maar ook twee klassen per jaar te dalen. De matrix
van overgangswhn heeft dan de gedaante

1 2 3 4

1

2

3
4

1-r1 r1

1-r1-r0 r~

r-2 r-1
0 r-2

De invariante kansen moeten voldoen aan

(2.1.4.~ )

qi - rlqi-1 } rpqi } r-1qif1 } r-2qit2 voor i-2,3,....



aan

E qi - 1

i-1

en ten slotte aan

0

De vergelijking

i - 1,2,...

r-2qi}2 t r-1qi}1 f(r~ - 1)qi t rlqi-1 - 0

is een gereduceerde differentievergelijking van de.derde
orde met constante coëfficiënten. De karakteristieke verge-
lijking ervan wordt gegeven door

r-2k3 f r-1k2 t(r0 - 1)k f r1 -

(k-1) {r-2k2 } (r-1 } r-2)k - r1} - 0.

De discriminant

(r-1 } r-2)2 f 4 r-2 r1

van de vierkantsvergelijking

r-2k2 t(r-1 } r-2)k f r1 - 0

is positief, zodat de wortels van de karakteristieke ver-
gelijkingen gegeven worden door
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k1 - 1,
-(r-1 t r-2) t(r-1 t r-2)2 t 4r-2 r1

k2
2r-2

-(r-1 t r-2) -(r-1 t r-2)2 t 4r-2 r1
k3 -

2r-2

De algemene oplossing van de differentievergelijking kan dan
worden eschreven als

qi - c1 f c2k21-1 } c3k3i-1,

Opdat

E qi - E (c1 t c2k2i-1 t c3k3i-1) ~ 1~
i-2 i-2

moet gelden dat c1 - 0, zodat

qi - c2k2i-1 } c3k3i-1

Daar

k2~ 0, k3 ~ 0, Ik2I ~ Ik3I,

voor i- 2,3,...

moet gelden dat c3 - 0, wil voor alle waarden van i~1qi ? 0 zijn.
Uit

q2 - r1q1 } rOq2 } r-1q3 } r-2q4

volgt

q1 - c2.

Dan moet nog worden voldaan aan
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c2 E k2-1 - 1.
i-1

Hiertoe moet gelden dat k2 ~1, of

-(r-1 } r-2) }(r-~1 } r-2 )2 } 4 r-2r1 ~2 r-2,

of

(r-1 } r-2)2 } 4 r-2 r1~ r-1 f 3 r-2'

Omdat beide leden positief zijn, is het voldoende dat

r?1 f 2r-1r-2 } r?2 } 4 r-2r1~ r21 t 6 r-1r-2 } 9 r?2~

of

-2 r22 - r-2r-1 } r-2r1 ~ ~'

Daar r-2 ~ 0, is het voldoende dat

-2 r-2 - r-1 f r1 ~ 0.

Indien aan (2.1.4.2 ) voldaan is, volgt

c2 - 1 - k2

(2.1.4.2 )

en de invariante verdeling wordt gegeven door

i-1qi - (1 - k2)k2 i - 1,2,.. (2.1.4.3 )



Deze verdeling weer kan worden herschreven tot een Pareto-
verdeling met

a - -log k2.

Omdat met behulp van de stelling van de 1'Hópital kan worden
afgeleid dat

r
lim k - 1

r-2 ~ 0 2 r-1

wordt de invariante verdeling voor r-2 y 0 gegeven door (2.1.3.2 ).
Het model gaat dan over in het model van paragraaf 2.1.3.

Indien wij de relatieve omvangsverandering van een onder-
neming meten aan het aantal klassen, dat een onderneming
opschuift, is

1
E jrj

j --2
(2.1.4.4 )

de verwachte omvangsverandering van een onderneming. De voor-
waarde (2.1.4.2 ) impliceert dan dat de verwachte omvangs-
verandering negatief moet zijn. Ook de voorwaarde (2.1.3.1 )

-r-1 f r1~ 0

uit paragraaf 2.1.3 kan zo worden geïnterpreteerd. Indien de
verwachte omvangsverandering negatief is, tenderen niet alle
ondernemingen naar een oneinig grote omvang en bestaat er een
invariante verdeling anders dan qi - 0 voor alle eindige i.

Samenvattend kan worden geconcludeerd, dat indien niet
slechts een omvangsdaling van één klasse, maar ook van twee
klassen per jaar mogelijk is, de voorwaarde, waaronder een
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verdeling bestaat en de gedaante, die zij aanneemt, ongewijzigd
blijft. Slechts de waarde van de parameter ervan verandert.

2.1.5 Een mogelijke omvangsstijging van twee klassen

Wij gaan vervolgens na welke de consequenties zijn
voor de invariante verdeling, indien niet slechts een stijging
met één klasse maar ook met twee klassen per jaar mogelijk is.
Als een omvangsstijging mogelijk is van hoogstens twee klassen
en een omvangsdaling van één klasse, heeft de matrix van over-
gangswhn de gedaante

1

2

,j2 - 3

De invariante kansen moeten voldoen aan

(2.1.5.1 )

qi - r2qi-2 } rlqi-1 } rOqi } r-1qit1 voor i- 3,4,...

aan

q2 - r1q1 t r~q2 t r-1q3,

E qi - 1
i-1

1 2 3 4 ...

1-r1-r2 r1 r2 0 ...

r-1 r~ r1 r2 ...

0 r-1 r~ r1 ...

0 0 r-1 r~ ...

(2.1.5.2 )

en ten slotte aan



De vergelijking

r-1qi}1 t(r~-1)qi t rlqi-1 } r2qi-2 - 0

is een gereduceerde differentievergelijking van de derde
orde met constante coëfficiënten. De karakteristieke verge-
lijking ervan wordt gegeven door

r-1k3 f(r~-1)k2 f r1k t r2 -

(k-1) {r-1k2 - (r2 t r1)k - r2} - 0.

De discriminant

van de vierkantsvergelijking

r-1k2 -(r2 f r1)k - r2 - 0

(r2 t r1)2 f 4 r-1r2

is positief, zodat de wortels van de karakteristieke vergelijking
gegeven worden door

k1 - 1

k2

k3

r2 t r1 t(r2 f r1)2 f 4 r-1 r
2 r-1

2

r2 t r1 -(r2 t r1)2 f 4 r-1r2
2 r-1 ~

De algemene oplossing van de differentievergelijking van
worden geschreven als
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qi - c1 t c2k2-1 } c3k~-1.

Opdat

~ ql - E (c1 } c2k~-1 } c3k~-1) ~~~
i-3 i-3 -

moet gelden dat c1 - 0, zodat

ql - c2kL-1 } c3k3-1 voor i- 3,~,...

Omdat

k2 ' ~~ k3 ~ ~~ (k2~ ~ ~k3~ ~

is het mogelijk, dat c3 een zodanige waarde ~ 0 aanneemt
dat alle qi positief zijn, mits c2 positief is. Dan moet
nog gelden dat

~q1 } q2 } ~ (c2k2-1 } c3k~-1) - 1.
i-3

Daartoe moet k2 ~ 1, of

r2 t r1 f(r1 f r2)2 f 4 r-1r2 ~ 2 r-1,

of

(r1 t r2)2 t 4 r-1r2 ~ 2 r-1 - r2 - r1. (2.1.5.3 )

Indien het rechterlid negatief is, wordt aan de voorwaarde
niet voldaan. Indien het rechterlid positief is, moet gelden dat



(r2 t r1)2~

of

-r?1 t r-1r1 f 2 r-1r2 ~ 0.

Omdat r-1 ~ 0 is het voldoende dat

-r-1 f r1 t 2 r2 ~ 0. (2.1.5.4 )

Omdat (2.1.5.4 ) stringenter is dan de eis dat het rechter-
lid van (2.1.5.3 ) positief is, bestaat de invariante verdeling
dan en slechts dan als aan (2.1.5.4 ) is voldaan.
De verwachte omvangsverandering moet dus weer negatief zijn.
Uit

volgt

en uit

volgt

- r2q1 t r1q2 t r~q3 f r-1q4

q4 - r2q2 f r1q3 f rOq4 t r-1q5

q2 - c2k2 t o3k3

q3

q1 - c2 t c3.

Substitutie van deze resultaten en van
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q3 - c2k2 t c3k3

in (2.1.5.2 ) leidt tot

c 3
k

- - k3 c2.
2

Uit

E qi - 1
i-1

volgt dan dat

k2(1-k2) (1-k3)

k2 - k3

k3 (1-k2) (1-k3)

2

c3 -
k3 - k2

Inspectie van deze constanten leert dat, als voldaan is aan
(2.1.5.4 ) geldt dat

c2 ~ c3 ~ 0

zodat alle qi ? 0 zijn. De invariante verdeling wordt dus gegeven
door

(1-k2) (1-k3) i iqi - (k2 - k3) i - 1,2,.. (2.1.5.5 )
k2 - k3
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Deze verdeling kan niet worden herschreven tot een Pareto-
verdeling. Indien wij van de overschrijdingskansen

P {~ ~ yi} - E qj -
j -it1

1-k k
{1 - 2 ~ 3~it1}

1-k3 k2

1-k
3 it1k2 .

k2-k3

de logaritme met grondtal m nemen, ontstaat de uitdrukking

1-k

waarin

zodat

3
log P{ y~ yi} - log k2 t i log k2 t

k2-k3

log {1 - 1-k2 ~k3~1}1}~3 2

l~~ 1-k2 ~k3}1}1- 0
~ 3 2

lim log { 1 -1-k2
~k3~it1 } - 0.

i-~~ 3 2

De logaritme van de overschrijdingskans kan dus niet worden
beschreven met behulp van een rechte, maar wel met een kromme
met als asymptoot

1-k
log ~ k2 t i log k2.

2 3

De invariante verdeling nadert voor grote waarden van i



asymptotisch tot een Paretoverdeling.
Omdat

r1
lim k -

r2J~ 0 2 - r-1

en

lim k - 0
r2,~ 0 3

wordt de invariante verdeling voor r2~ 0 gegeven door (2.1.3.2.).
Het model gaat dan over in het model van paragraaf 2.1.3.

De conclusie luidt dat, indien niet slechts een omvangs-
stijging van één klasse, maar ook van twee klassen per jaar
mogelijk is, de voorwaarde, waaronder een invariante verdeling
bestaat, ongewijzigd blijft, maar de invariante verdeling
niet langer de vorm van een Paretoverdeling aanneemt, maar van
een verdeling, die voor grote waarden van i asymptotisch tot
een Paretoverdeling nadert.

2.1.6 Een mogelijke omvangsdaling en -stijging van twee klassen

Wij gaan ten slotte na welke de conse4uenties voor de
invariante verdeling zijn, indien zowel een omvangsstijging
als een omvangsdaling van hoogstens twee klassen per jaar
mogelijk is. De matrix van overgangswhn heeft dan de gedaante

1 2 3 4
r1-r1-r2 r 01 r2
1-r~-r1-r2 r~ r1 r2

r-2 r r-1 r0 1

... (2.1.6.1 )

0 r-2 r-1 r~ ...

. .
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De invariante kansen moeten voldoen aan

qi

aan

- r2qi-2 } rlqi-1 } rOqi } r-1qit1 } r-2qif2

voor i - 3,4,...,

q2 - r1q1 f r~q2 t r-1q3 f r-2q4,

E qi - 1
i-1

en ten slotte aan

qi i - 1,2,....

De vergeli j king

r-2qit2 } r-1qit1 t(r~-1)qi f r1qi-1 } r2qi-2 - 0

is een gereduceerde differentievergelijking van de vierde
orde met constante coëfficiënten. De karakteristieke verge-
lijking wordt gegeven door

r-2k4 t r-1k3 t(r~-1)k2 t r1k f r2 -

(k-1) {r-2k3 } (r-2f r-1)k2 - (r1tr2)k - r2} - 0

zodat

k1 - 1.

De derdegraadsvergelijking
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r-2k3 } (r-2}r-1)k2 - (r1tr2)k - r2 -0 (2.1.6.2 )

heeft volgens de regel van Descartes 1) één positieve reële
wortel. De beide andere wortels zijn óf reëel en ne~Tatief
óf toegevoegd complex. Indien wij het linkerlid van (2.1.6.2 )
opvatten als een functie van k

f (k) - r-2k3 } (r-2} r-1)k2 - (r-1 } r2)k - r2, (2.1.6.3 )

geldt dat

f(0) - -r2~ 0

en

f(1) - 2 r-2 f r-1 - r1 - 2 r2,

zodat de positieve wortel k2~ 1 is, indien f(1)~ 0 is, of

-2 r-2 - r-1 f r1 f 2 r2~ 0 (2.1.6.4 )

Voorts geldt dat

f(-1) - r-1 f r1~ 0,

zodat er sprake is van twee negatieve reële wortels, waarvan
er één, zeg k3, tussen 0 en -1 ligt en k4~ -1 is.

1) De regel van Descartes zegt dat het aantal positieve reële
wortels van een vergelijking van het type

~ al xn-i - 0
i-0

gelijk is aan het aantal malen dat de coëfficiënten ai,i-0,,,,n,
van teken wisselen, eventueel verminderd met een even aantal.
De vergelijking (2.1.6.2 ) heeft één tekenwisseling en dus
één positieve reële wortel.
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Opdat

G 1

en

qi i - 1,2, ..

moet in de algemene oplossing van de differentievergelijking

qi - c1 f c2k2i-1 } c3k3i-1 } c4k4i-1

dus gelden dat tenminste c1 en c4 gelijk zijn aan nul. Indien
aan (2.1.6.4 ) is voldaan en

~k3~ ~ ~k2~, (2.1.6.~ )

moet bovendien gelden dat c3 - 0.

Figuur 2.1.6.1 Schets van f(k), wanneer f(1)~ 0 is.

f(k)

r-1tr1

-r2
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Aan (2.1.6.5 ) is voldaan, indien f(-k2)~ 0 is.

f(-k2) - -r-2 k2 } (r-2fr-1)k2 t (r1tr2)k2 -

Omdat

r2.

f(k2) - r-2k2 } (r-2}r-1)k2 - (r1fr2)k2 - r2 - 0,

is het voldoende dat

(r-2}r-1)k2 - r2~ 0,

of

Dit is het geval, indien

f( r2 )~ 0.
r-2}r-1

(2.1.6.6 )

f( r2 )-{ r-2r2 -(r tr )} r2
r-2fr-1 r-2}r-1 1 2 r-2}r-1 .

Aan (2.1.6.6 ) is voldaan, indien

r-2r2~ (r-2}r-1) (r1tr2)'

Dit is niet het geval en dus geldt dat

~k3~~ ~k2~~
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zodat

qi - c2k2-1 } c3k~-1 voor i- 3,4,...,

indien de verwachte omvangsverandering negatief is. De voor-
waarde waaronder een invariante verdeling bestaat en de ge-
daante, die zij dan aanneemt, zijn dus dezelfde als in
paragraaf 2.1.5.

De bepaling van de waarde van de invariante kansen
verloopt op analoge wijze met dien verstande dat, als

x - r
r-1tr-2

-2

Y - r1 t r2

r-2

en

r2
z -

r-2

de wortels van de vergelijking (2.1.6.2 ) gegeven wordt door

2 x 3(xY-9 z)
k~ -~ x2 t 3Y cos{ 3 arccos -{ 2 } 2 2} '

x f3Y 2(x t3Y)

1
x2f3Y t3 ~}- 3x i- 0,1,2.

Hierin wordt k2 gevonden voor die waarde van i, waarvoor k~
positief is, en k3 voor die waarde van i, waarvoor -1~ k~~ 0.
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2.1.7 Samenvatting

Wij hebben een model voorgesteld dat een beschrijving
kan geven van de ontwikkeling van de omvangsverdeling van de
ondernemingen in een bedrijfstak, indien het aantal onder-
nemingen constant is in de loop van de tijd. Omdat het
aantal klassen van de stationaire enkelvoudige Markovketen
oneindig groot is, bestaat een invariante verdeling niet altijd.
In dit geval bestaat zij onder de voorwaarde dat de verwachte
omvangsverandering, zoals die in paragraaf 2.1.4 gedefinieerd
werd, negatief is 1). De invariante verdeling neemt dan
de gedaante aan van een Paretoverdeling, indien de mogelijke
omvangsstijging per jaar tot één klasse per jaar beperkt
blijft. Als dat niet het geval is,ontstaat een invariante
verdeling, die voor een grote omvang asymptotisch tot een
Paretoverdeling nadert.

In paragraaf 2.2 zullen wij aan de hand van het
voor Nederland beschikbare empirische materiaal met betrek-
king tot de omvangsverdeling van ondernemingen in een
bedrijfstak nagaan of het voorgestelde model een redelijke
beschrijving geeft van de ontwikkeling van die verdeling
en welke van de onderscheiden varianten de voorkeur verdient.

1) De voorwaarden, die aan de matrix van overgangswhn
werden opgelegd, om het bestaan van een invariante
verdeling te verzekeren, vormen een stelsel van vol-
doende voorwaarden. Een soortgelijk bewijs, waarin
voldoende voorwaarden worden geformuleerd, die op
bepaalde punten ruimer, op andere punten stringenter
zijn, kan worden aangetroffen in:
D.G. Champernowne, Uncertainty and Estim ation
in Economics, Volume II, Oliver and Boyd, Edinburgh, 1969,
pp. 406-410.
Voor zover bekend is voor matrices van het beschouwde
type het stelsel van noodzakelijke en voldoende voor-
waarden voor het bestaan van een invariante verdeling
nog niet afgeleid.
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2.2 EEN EERSTE TOEPASSING VAN HET MODEL

2.2.1 Inleiding

Er is voor Nederland slechts weinig empirisch materiaal
met betrekking tot de omvangsverdeling van ondernemingen in
een bedrijfstak beschikbaar. De resultaten van de bedrijfs-
tellingen van 1930, 195o en 1963 bieden onvoldoende mogelijk-
heden om de parameters van het model te identificeren. Daar-
naast is een aantal uitsplitsingen van de in de Algemene
Industriestatistiek opgenomen bedrijven in klassen naar de
grootte van de personeelsterkte beschikbaar. Het betreft
momentopnamen per ultimo maart 194g1), maart 19532), maart
19553), september 19574), juni 19595), juni 19606), juni 19617)
december 19648), december 1966g), december 196810) en december
197011). Onder bedrijf wordt daarbij verstaan een onderneming
of een afdeling van een onderneming, waarin uitsluitend of
hoofdzakelijk activiteiten behorend tot een desbetreffende
bedrijfstak - bedrijfsklasse in de terminologie van het
C.B.S. - worden uitgeoefend. Een onderneming, die tot meer
dan één bedrijfsklasse behoort en ook voor elke klasse
afzonderlijk gegevens verstrekt, wordt derhalve in elke
bedrijfsklasse als een afzonderlijk bedrijf geteld. De onder-
neming, waarvan sprake was, werd tot 1964 opgevat als een
juridisch af2n.nderlijke onderneming, ook al maakte deze deel
uit van een grotere economische eenheid (concern).

1) C.B.S., Maandschrift van het C.B.S., 44 (194g), pp. 867-868.
2) C.B.S., Maandstatistiek van de Nijverheid, 2(1954),pp.12-13
3) C.B.S., Maandstatistiek van de Nijverheid, ~i (1956),pp.123-125
4) C.B.S., Maandstatistiek van de Nijverheid, b(1958),pp.136-137
5) C.B.S., Maandstatistiek van de Industrie, 2-(1960), pp.102-103
6) C.B.S., Maandstatistiek van de Industrie, 3(1961), pp.115-116
7) C.B.S., Maandstatistiek van de Industrie, 5(1963), pp.40-42.
8) C.B.S., Maandstatistiek van de Industrie, 8(1966), pp.111-113
9) C.B.S., Ma~ndstatistiek van de Industrie, 9(1967), pp.436-439
10)C.B.S., Maandstatistiek van de Industrie,ll (1969), pp.e25-628
11)C.B.S., Maandstatistiek van de Industrie,l3 (1971), pp.745-748
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Met ingang van 1g64 wordt onder ondernemingen verstaan juri-
disch zelfstandige ondernemingen, alsmede die groepen van
ondernemingen, welke een zodanige administratieve eenheid
vormen, dat zij hun financiële jaarcijfers geconsolideerd
aan het C.B.S. verstrekken 1). Omdat de keuze van de be-
schouwde grootheid (bedrijven) en het gehanteerde omvangs-
criterium ( personeelssterkte) niet van doorslaggevende
betekenis is voor de toepasselijkheid van het model 2), zullen
wij trachten het beschreven model op het gegeven empirische
materiaal toe te passen.

Daarbij doet zich een vijftal problemen voor. In de
eerste plaats is de periode, die verloopt tussen twee opeen-
volgende momentopnamen, niet steeds dezelfde. In de tweede
plaats zijn niet in alle onderscheiden bedrijfsklassen alle
omvangsklassen voldoende dicht bezet of de waarnemingen over
de gehele beschouwde periode voldoende consistent om de toe-
passing van het model mogelijk te maken. In de derde plaats
worden de omvangsklassen, die het C.B.S. onderscheidt, niet
allé gekenmerkt door eenzelfde relatieve klassebreedte. In
de-vierde plaats is niet, zoals bij de in paragraaf 1.2.2
beschreven toepassing van een Markovketen, van elk individueel
bedrijf bekend in welke omvangsklasse het zich bevindt aan het
begin en aan het einde van elke periode tussen twee opeen-
volgende momentopnamen, zodat de schattingsprocedure voor de
overgangswhn niet langer op dat uitgangspunt kan worden ge-
baseerd. In de vijfde en laatste plaats is aan de onderstelling
dat het aantal bedrijven in een bedrijfsklasse in de loop
van de tijd constant is niet voldaan.

1) C.B.S., Maandstatistiek van de Industrie,8 (1966),p. 108.
2) Vgl. de noten op pagina ~5 en pagina 46 .-
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In de volgende paragrafen zullen deze problemen succes-
sievelijk aan de orde worden gesteld.

2.2.2 Het empirische materiaal

Een inspectie van de data van de beschikbare momentopnamen
leidt tot de conclusie dat het voor de hand ligt een tussen-
waarnemingsperiode van twee jaar te kiezen. Op grond van deze
keuze hebben wij de beschikking over vijf paren momentopnamen,
te weten: maart 1953 - maart 1955, juni 1959 - juni 1961,
december 1964 - december 1966, december 1966 - december 1968,
december 1968 - december 1970. Voegen wij daaraan twee paren
momentopnamen toe met een tussenwaarnemingsperiode van bij
benadering twee jaar, te weten: maart 1955 - september 1957
met een periode van twee-en-een-half jaar en september 1957 -
juni 195g met een periode van een-en-drie-kwart ,jaar, dan
beschikken wij over zeven paren momentopnamen, waarop wij
het model zullen proberen toe te passen. Opgemerkt zij dat
bij geen van deze paren momentopnamen de eerste verdeling
gebaseerd is op de oude definitie van een onderneming en de
tweede verdeling op de nieuwe definitie. Omdat de voornaamste
consequentie van de definitiewijziging is dat de fusiebedrijvig-
heid expliciet in de verdeling tot uitdrukking komtl) en de
invloed daarvan op de omvangsverdeling klein bleek 2), lijkt
de definitiewijziging weinig problemen voor de toepasselijk-
heid van het model op te leveren.

De bedrijfsklassen, welke in alle relevante statistieken
van het C.B.S. worden onderscheiden, zijn:

- Aardewerk, glas-, kalk- en steenindustrie;
- Grafische nijverheid;
- Chemische nijverheid;
- Bewerking van hout, kurk, stro;

1) Vgl.: C.B.S., Maandstatistiek van de Industrie, 8
(1966), p. 108. -

2) Vgl.: paragraaf 1.1.3.
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- Kleding;
- Reiniging;
- Leder- en rubbernijverheid;
- Delfstoffenwinning;
- Metaalnijverheid, scheeps-, vliegtuig- en wagenbouw;

- Papiernijverheid;
- Textielnijverheid;
- Gas-, electriciteits- en waterleidingbedrijven;
- Voedings- en genotmiddelenindustrie.

Vanwege het kleine aantal bedrijven in de bedrijfsklassen
Reiniging en Delfstoffenwinning, waardoor een aantal
omvangsklassen leeg is, kan het model in verband met het
nog te bespreken probleem van de ongelijke relatieve klasse-
breedte niet op deze bedrijfsklassen worden toegepast. De
bedrijfsklassen Grafische nijverheid en Papiernijverheid
kunnen slechts gecombineerd worden beschouwd, omdat de
boekbinderijen in de loop van de beschouwde periode van de
ene bedrijfsklasse naar de andere zijn~overgeheveld. De
bedrijfsklasse Gas-, electriciteits- en waterleidingbedrijven
moet buiten beschouwing blijven~ daar de distributiebedrijven
in de loop van de beschouwde periode in de statistiek zijn

opgenomen. De bedrijfsklasse Voedings- en genotmiddelenindus-
trie moet buiten beschouwing blijven, omdat de zuivelindus-
trie daarvan in de loop van de beschouwde periode is afge-
splitst en de onderverdeling daarvan in omvangsklassen
volgens een ander criterium plaatsvindt.

Aldus resteert een achttal bedrijfsklassen, waarop wij zul-

len proberen het model toe te passen, te weten: Aardewerk-,
glas-, kalk- en steenindustrie (in het vervolg: Aardewerk-
industrie), Grafische en papiernijverheid (in het vervolg:
Papiernijverheid), Chemische nijverheid, Bewerking van hout,

kurk, stro (in het vervolg: Houtbewerking), Kleding, Leder-
en rubbernijverheid (in het vervolg: Ledernijverheid), Metaal-

nijverheid, scheeps-, vliegtuig- en wagenbouw (in het ver-
volg: Metaalnijverheid) en Textielnijverheid. De relevante
frequentieverdelingen over zeven omvangsklassen met betrekking



tot deze bedrijfsklassen zijn opgenomen in Appendix A, de
tabellen A.1.1., A.2.1, tot en met A.8.1.

2.2.3 De transformatie van de fr~equentieverdelingen

De zeven omvangsklassen, die door het C.B.S. worden
onderscheiden hebben als klassegrenzen de waarden 25, 50, 100,
200, 500 en 1000, terwijl voor 1970 i n plaats van 25 de
waarde 20 wordt gehanteerd. De ondergrens van de laagste
klasse ligt rond de waarde 10, omdat in de Algemene
Industriestatistiek in principe slechts bedrijven met een
personeelsterkte van 10 en meer zijn opgenomen.

Indien wij de frequentieverdelingen uit de statistie-
ken willen transformeren tot frequentieverdelingen over
klassen met eenzelfde relatieve klassebreedte, ligt het voor
de hand de nieuwe klasse-indeling zoveel mogelijk bij de
ge~;even klasse-indeling te laten aansluiten. Wij bewérk-
stelligen dit door een relatieve klassebreedte twee te kiezen
en als klassegrenzen de waarden 25, 50, 100, 200, 400 en 800.
Op deze wijze worden zeven omvangsklassen gedefinieerd, te
weten: ~ 25, 25- ~ 50, 50 - ~ 100, 100 - ~ 200, 200 - ~ 400,
400 - ~ 800 en ~ 800. Van de klassen ~ 25, 25 - ~ 50,
50 - ~ 100 en 100- ~ 200 zijn de frequenties gegeven, be-
halve voor 1970, waarvoor slechts de frequenties over 50 -
~ 100 en 100 - ~ 200 zonder meer uit de gegeven frequentie-

verdelingen kunnen worden overgenomen.
Voor de bepaling van de frequenties, die dan nog niet

bekend zijn, beschouwen wij de aantallen bedrijven groter
dan elke door het C.B.S. gehanteerde klassegrens en nemen
van elke klassegrens yi (i - 1,...6 ) en elk aantal bedrijven
groter dan yi de logaritme.. Het verband tussen log yi en
de logaritme van het aantal bedrijven groter dan yi vertoont
het monotoon afnemende verloop, dat door de punten in figuur
2.2.3.1. wordt geschetst voor de Metaalnijverheid in 1953.
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Figuur 2.2.3.1. Het verband tussen log yi en log aantal
bedrijven ~ yi voor de Metaalnijverheid in 1953.

log aantal bedri j ven ~ y.1

log 131g

log 37

log 25 log 1000 log y.1

Om met behulp van het verband, dat door de punten in figuur
2.2.3.1. wordt geschetst, naar log 400, log 800 en voor 1970
log 25 te kunnen interpoleren, moeten wij een functie kennen,
die dat verband in goede benadering beschrijft. De gedaante,
die een dergelijke functie moet aanenmen, is niet a priori
duidelijk. Als wij met behulp van de methode van de kleinste
kwadraten een polynoom aan de gegeven punten aanpassen, is de
benadering beter naarmate de graad van het polynoom hoger is.
Omdat met behulp van debenaderende functie moet worden geïnter-
poleerd en het geschetste verband een monotoon niet-toenemend
verloop heeft, kiezen wij voor het polynoom van een zo hoog
mogelijke graad onder de voorwaarde dat het polynoom op het
interval van log 25 tot 1og1000 en voor 1970 van log 20 tot
log 1000 monotoon niet-toenemend is.
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In beginsel werd dus een vijfdegraadspolynoom aangepast.
Op grond van de monotonievoorwaarde was het voor zes verde-
lingen nodig de graad van het polynoom met één te verlagen
en wel voor de Papiernijverheid in 1955, Houtbewerking
in 1955, 1964, 1966 en 1968 en voor de Textielnijverheid
in 1970.

In een enkel geval is de omvangsklasse van 1000 en meer leeg
of worden uit geheimhoudingsoverwegingen de frequenties van
de hoogste twee klassen samengevoegd. In die gevallen beschik-
ken wij over slechts vijf punten en moet naar log 800
worden geëxtrapoleerd. Omdat het geval van een lege hoogste
klasse beperkt blijft tot vijf verdelingen en wel van Hout-
bewerking in 1953, 1964, 1966, 1968 en 1970 en het geval
van samenvoeging beperkt blijft tot één verdeling en wel
van de Ledernijverheid in 1970, hebben wij ook in die ge-
vallen de geschetste werkwijze toegepast en een zo hoog
mogelijke graad van het benaderend polynoom gekozen onder
de genoemde nevenvoorwaarde.

De coëfficiënten van de benaderende polynomen zijn op-
genomen in Appendix A, de tabellen A.1.2., A.2.2. tot en met
A.8.2. De frequentieverdelingen over de nieuwe omvangsklassen,
die uit de transformatie resulteren zijn opgenomen in
Appendix A, de tabellen A.1.3., A.2.3. tot en met A.8.3. In
deze tabellen is het totaal aantal bedrijven door afrondings-
verschillen niet steeds gelijk aan de som van de vermelde
fxequenties. Deze frequentieverdelingen vormen het empirische
materiaal, waarop wij het voorgestelde model zullen proberen
toe te passen.
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2.2.4. De schattingsmethode

Bij de in paragraaf 1.2.2 beschreven toepassing van een

Markovketenmodel maakte de aard van het empirische materiaal

het mogelijk een overgang van klasse i naar klasse j(i,j -
1,...n) te signaleren. Daardoor konden de overgangswhn worden

geschat door de overgangen van i naar j te tellen en dit
aantal te delen door het totaal aantal overgangen, dat vanuit

klasse i had plaatsgevonden.
De gegevens, waarover wij beschikken, zijn niet zo ge-

detailleerd. Wij beschikken uitgaande van de omvangsverdeling
aan het begin van een periode niet over informatie betreffende

de omvangsklasse, waarheen een bedrijf in de loop van die

periode overgegaan is, maar slechts over het aantal bedrijven,

dat aan het einde van een periode in een bepaalde omvangs-

klasse is ongeacht de omvangsklassen, waaruit de desbetreffende

bedrijven afkomstig zijn.
Procedures voor de schatting van over~angswhn uit in die mate

geaggregeerde gegevens zijn gebaseerd op de volgende redenering.

De onderstelling dat de ontwikkeling van de omvangsverdeling

kan wcrden beschreven met behulp van een stationaire enkel-

voudige Markovketen impliceert dat de vector ~ F(t}1) van
verwachte frequenties aan het einde van periode tt1 kan worden
gegenereerd door de matrix van overgangswhn en de frequentie-
verdeling F(t) aan het einde van periode t volgens

~ F(tf1) - .1~,' F(t) (2.2.4.2 )

De waarden van de overgangswhn worden nu zo gekozen dat het
verschil tussen de waargenomen frequenties fi(tf1) en de
verwachtingen ~ fi(tt1) ervan wordt geminimaliseerd. Wij
minimaliseren daartoe de som van de kwadraten van de ver-
schillen

E
(F(tf1) -~ ,F(t)),(F(tf1) - ~,F(t) )~

t

waarbij de sommatie loopt over alle beschikbare paren
verdelingen, onder de voorwaarden dat de som van de elementen
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van elke rij van de matrix ~ gelijk is aan één en die

elementen niet-negatief zijn.
De minimalisatie kan worden uitgevoerd met behulp van een

algoritme voor kwadratische programmering. Deze schattings-
procedure staat bekend als de "restricted least squares method".

Het aantal te schatten onafhankelijke parameters mag het

aantal beschikbare paren waarnemingen uiteraard niet overschrij-

den.
Deze en andere procedures voor het schatten van overgangs-

whn uit geaggregeerde gegevens 1) gaan ervan uit dat het aantal

elementen van de populatie, waarop het model wordt toegepast,
constant is. Bij de constructie van het model hebben wij een
onderstelling met dezelfde strekking gemaakt. Omdat aan deze
onderstelling niet is voldaan, wijzigen wij de schattings-
procedure zodanig dat het systeem sluitend wordt voor wat
betreft het totaal aantal bedrijven, dat in de bedrijfstak
werkzaam is. Noch het aantal toegetreden bedrijven, noch het

aantal uitgetreden bedrijven wordt gespecificeerd. Wij gaan
er daarom voorlopig van uit dat elk uittredend bedrijf door

een nieuw bedrijf wordt opgevolgd, indien het aantal be-
drijven toeneemt, of dat elk toetredend bedrijf door een ver-
dwij nend bedri j f is voorafgegaan, indien het aantal bedri j ven afneemt ,

en modificeren de schattingsprocedure slechts met betrekking

tot de per saldo wijziging van het aantal bedrijven. Voor wat

betreft een per saldo toetredend bedrijf nemen wij aan dat een

dergelijk bedrijf inet kans sj (j- 1,2,...) toetreedt in klasse

j en ten aanzien van een per saldo uittredend bedrijf onder-
stellen wij dat een dergelijk bedrijf inet kans sj uittreedt
vanuit klasse j. Als wt}1 het aantal per saldo toetredende

1) Vgl.: T.C. Lee, G.G. Judge en A. Zellner, Estimating the
Parameters of the Markov Probability Model from Aggregate
Time Series Data, North-Holland, Amsterdam, 1970.
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(wt~,1 ~0) of uittredende (wt}1 ~ 0) bedrijven in periode t t1 is,
wordt de vector ~ F(t}1) van verwachte frequenties gegenereerd
volgens

waarin

en

~F(t}1) -~'F(t) f w Stf1

- (s , s2,...),1

E s. - 1
j-1 ~

sj ~ 0 j - 1,2,...

Wij minimaliseren dan

E(F(tf1)-.~~ ~F(t) - wtt1S)'(F(tt1)- ~ tF(t)-
wtt1S)t

onder de voorwaarden dat de som van de elementen van iedere
rij van de matrix ~ gelijk is aan één, dat de som van de ele-
menten van de vector S gelijk is aan één en dat de elementen
van de matrix .~ en van de vector S niet-negatief zijn.

Wij passen vier varianten van het beschreven model toe,
te weten: variant 1, waarin r-1, r~ en r~ positief kunnen zijn,
variant 2, waarin r-2, r-1 , r~ en r1 positief kunnen zijn, variant
3, waarin r-1, r~, r1 en r2 positief kunnen zijn, en variant
4, waarin r-2, r-1, r~, r1 en r2 positief kunnen zijn. Omdat
de som van die overgangswhn gelijk moet zijn aan één, is het
aantal onafhankelijke parameters, dat geschat wordt, gelijk
aan resp. 2,3,3 en 4. Daar ook de som van de toe- en uit-
tredingskansen gelijk moet zijn aan één laten wij de mogelijk-
heid open dat resp. 6,5,5 en 4 van die kansen positief zijn.
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Het aantal te schatten onafhankeli,jke parameters is dan steeds
gelijk aan het aantal beschikbare paren waarnemingen.

Het minimalisatievraagstuk heeft in de eerste variant
de gedaante

minimaliseer ~(F~t}1)- ~~Fit)-wtf1~~~~F~tt1)- ~ ,F~t)
-wtfls~'t

waarin

1

6
7

en

r~ r1

r-1 r0 r1

r-1 r0 r1

r-1 r0 r1
r-1 r~ r1

r-1 1-r-

1 2 3 4 5 6 7
1-r1 r1

r-1

S'- ~s1,....s6,0),

onder de voorwaarden

r-1 f r~ t r1 - 1,

s1 t .... f s6 - 1

r-1, r~, r1, s1.......s6 ~ 0.

Voor de andere varianten kan het minimalisatievraagstuk op
analoge wijze worden geformuleerd.



De minimalisatievraagstukken zijn opgelost met behulp van
de simplexmethode voor het oplossen van kwadratische program-
meting5problemen van Van de Panne en Whinston1).

2.2.5 De resultaten van de toepassing

In appendix B zijn voor elk van de acht onderscheiden
bedrijfsklassen en voor elk van de vier onderscheiden varianten
de optimale waarden van de overgangswhn en de toe- en uit-
tredingskansen opgenomen. Bovendien zijn daar de zeven vectoren
van verwachte frequenties weergegeven, die op basis van de
geschatte parameters en de gegeven verdelingen kunnen worden
gegenereerd. De vergelijking hiervan met de gegeven frequenties
heeft plaatsgevonden aan de hand van de absolute waarden
van de relatieve afwijkingen. Onder een relatieve afwijking
wordt daarbij verstaan het verschil van een gegeven en een
daarmee corresponderende verwachte frequentie ervan gedeeld
door de gegeven frequentie. Ook de absolute waarden worden
in Appendix B gespecificeerd met de gemiddelden ervan voor
elk van de zeven gegenereerde vectoren en het gemiddelde over
de gehele beschouwde periode.

De beoordeling van de toepasselijkheid van het model in
het algemeen en van de gedemonstreerde varianten in het
bijzonder zal zich meer moeten richten op de mérites
van de overgangswhn dan op die van de toe- en uittredingskansen,
omdat de laatstgenoemde kansen slechts op de beschreven wijze
werden geïntroduceerd om het model sluitend te maken.

1) C. van de Panne en A. Whinston, Simplicial Methods for
Quadratic Programming, Naval Research Logistics Quarterly,
11 (1964), Pp. 273-302;
C. van de Panne en A. Whinston, The Simplex and the Dual
Method for Quadratic Programming, Operational Research
Quarterly, 15 (1964), pp. 355-388.
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De gemiddelden van de absolute waarden van de relatieve
afwijkingen over alle jaren zijn samengevat in tabel 2.2.5.1.

Tabel 2.2.5.1

Het gemiddelde van de absolute waarden van de relatieve
afwijkingen

Bedrijfsklasse Variant

1 2 3 4

Aardewerkindustrie 0.0779 0.0779 0.0779 0.0782

Papiernijverheid 0.0817 0.0817 0.0921 0.1115

Chemische hijverheid 0.0773 0.0773 0.0800 0.0800

Houtbewerking 0.1675 0.1793 0.2020 0.2000

Kleding 0.1210 0.1680 0.1530 0.1707

Ledernijverheid 0.1173 0.1174 0.1311 0.1325

Metaalnijverheid 0.0842 0.0758 0.0852 0.0758

Textielnijverheid 0.0899 0.0916 0.0902 0.0898

Variant 1 leidt steeds tot een tenminste zo goed resultaat
a1s elk van de andere varianten behalve voor de Textiel-
nijverheid; waar variant 4 een minimaal beter resultaat
geeft, en de Metaalnijverheid, waar de varianten 2 en 4 tot
aanzienlijk betere resultatenleiden. Lijkt hieruit een zekere
voorkeur voor variant 1 te resulteren, ook een nadere be-
schouwing van de waarden van de overgangswhn wijst in die
richting.



Bij de varianten 3 en 4 is voor de overgangswhn r2 de
mogelijkheid geschapen een positieve waarde aan te nemen. Van
die mogelijkheid wordt echter slechts in zeer beperkte mate
gebruik gemaakt. Tabel 2.2.5.2. bevat de waarden van r2 voor
de varianten 3 en 4.

Tabel 2.2.5.2.

De waarden van r2

Bedrijfsklasse Variant

3 4

Aardewerkindustrie 0.0000 0.0000

Papiernijverheid 0.01g8 0.0202

Chemische nijverheid 0.0108 0.0108

Houtbewerking 0.0157 0.0070

Kleding 0.0109 0.0000

Ledernijverheid 0.0246 0.0242

Metaalnijverheid 0.0075 0.0004

Textielnijverheid 0.0000 0.0000

De hoogste waarde van r2 is bij variant 3 gelijk aan 0.0246
en bij variant 4 aan 0.0242. De waarden van r2 zijn bij variant
4, ondanks het ontbreken van de mogelijkheid dat s5 positief is,
in het algemeen kleiner dan bij variant 3. Op grond van deze
overwegingen lijkt er weinig reden te zijn om te opteren
voor één van de varianten, waarin r2 positief kan zijn.

Beschouwen wij vervolgens de varianten 1 en 2 voor wat
betreft de kansen op een omvangsdaling. In tabel 2.2.5.3.
zijn deze kansen samengevat.
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Tabel 2.2.5.3.

De kansen op een omvangsdaling bij de varianten 1 en 2.

Variant

1 2
Bedrijfsklasse

r-1 r-2 r-1

Aardewerkindustrie 0.0126 0.0000 0.0126

Papiernijverheid 0.1467 0.1002 0.0290

Chemische nijverheid 0.2732 0.0000 0.2732

Houtbewerking 0.1214 0.1792 0.0000

Kleding 0.2859 0.1768 0.0608

Ledernijverheid 0.1140 0.0257 0.0803

Metaalnijverheid 0.5026 0.1311 0.3112

Textielnijverheid 0.1766 0.0252 0.1163

Een beschouwing van de varianten 1 en 2 voor wat betreft
de kansen op een omvangsdaling leidt voor de bedrijfsklassen
Aardewerkindustrie en Chemische nijverheid tot gelijkluidende
conclusies, omdat bij variant 2 de overgangswh r-2 de waarde
nul heeft en de overgangswh r-1 voor beide varianten dezelfde
waarde heeft. Een vergelijking van beide varianten voor de
bedrijfsklassen Ledernijverheid, Metaalnijverheid en Textiel-
nijverheid is in overeenstemming met hetgeen wij verwachten,
namelijk een waarde van r-2, die kleiner is dan de waarde van
r-1, en een verwachte omvangsdaling, voorzover er sprake is
van een omvangsdaling, die voor beide varianten van dezelfde
orde van grootte is. Bij de bedrijfsklassen Papiernijverheid,
Houtbewerking en Kleding worden onze verwachtingen niet bevestigd.
Bij variant 2 is de waarde van r-2 beduidend groter dan die



van r-1 en de verwachte omvangsdaling onder de voorwaarde
dat er een omvangsdaling plaatsvindt is bij variant 2 aan-
merkelijk groter dan bij variant 1.
Omdat de onvoorwaardelijke verwachte omvangsdaling door een
relatief grote waarde van r1 bij variant 2 voor beide va-
rianten ongeveer even groot is, ontlopen de verdelingen,
die door de varianten worden gegenereerd, elkaar weinig.
De geconstateerde afwijkingen van hetgeen wij verwachten
vormen dan ook geen aanleiding voor deze bedrijfsklassen
voor een andere variant te opteren dan voor de andere
bedrijfsklassen. Wij zullen daarom in het vervolg bij onze
beschouwingen uitgaan van variant 1.

Tot slot van deze paragraaf beschouwen wij de resul-
taten, die betrekking hebben op de invariante verdeling. In
paragraaf 2.1 hebben wij gezien dat voor het bestaan van
een invariante verdeling de verwachte omvangsverandering
negatief moet zijn. Aan deze voorwaarde wordt voor alle
onderscheiden bedrijfsklassen en varianten voldaan. Bovendien
zagen wij daar dat de gedaante van de invariante verdeling
voornamelijk wordt bepaald door k2, de positieve wortel
~ 1 van de karakteristieke vergelijking van het stelsel
differentievergelijkingen, waaruit de invariante kansen
kunnen worden afgeleid. Tabel 2.2.5.4. geeft de waarden van
k2 weer zoals die op basis van de bepaalde overgangswhn
kunnen worden berekend.
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Tabel 2.2.5.4.

De waarden van k2

Bedrijfsklasse Variant

1 2 3 4

Aardewerkindustrie 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Papiernijverheid 0.5664 0.5816 0.6795 0.6591
Chemische nijverheid 0.8549 0.8549 0.9097 0.9097
Houtbewerking 0.5253 0.5141 0.6440 0.5543
Kleding 0.6808 0.6705 0.7377 0.6700
Ledernijverheid 0.5034 0.5471 0.7675 0.7642
Metaalnijverheid 0.6451 0.6453 0.6691 0.6465
Textielnijverheid 0.9598 0.8874 0.8998 0.8273

Omdat in de Aardewerkindustrie r1 de waarde nul heeft wordt
de invariante verdeling gegeven door

q1 - 1, q2 - q3 - ....0.

Daar de relatieve klassebreedte gelijk is aan twee en alle
waarden van k2 voor de overige bedrijfsklassen groter zijn
dan 0,5, geldt dat

a--2 log k2 ~ 1,

zodat de invariante verdelingen c.q. de Paretoverdelingen, waar-
toe de invariante verdelingen voor grote omvang asymptotisch
naderen, gekenmerkt worden door een oneindig grote verwachting.



- 105 -

Dit is een onbevredigend resultaat, dat het gevolg is van de
uitwerking, die wij hebben gegevenl) aan de onderstelling
dat het aantal bedrijven constant is in de loop van de tijd.
Dit is een reden te meer om in hoofdstuk 3 een versie van
het model voor te stellen, die niet langer op deze onder-
stelling gebaseerd is.
Voordat wij daartoe overgaan beschouwen wij in paragraaf
2.3 de onderstelling dat de parameters van het model constant
zijn in de loop van de tijd nader.

2.3 DE STATIONARITEITSONDERSTELLING EN EEN T4IEEDE TOEPASSING
VAN HET MODEL

2.3.1 Inleiding

In de paragrafen 2.1 en 2.2 werd aangenomen dat de
overgangswhn constant zijn in de loop van de tijd. Het proces
wordt dan stationair genoemd. Die onderstelling is veelal
onvermijdelijk, daar het beschikbare empirische materiaal de
schatting van verscheidene matrices van overgangswhn in het
algemeen niet toelaat.

Dit neemt echter niet weg dat de onderstelling dat de
overgangswhn constant zijn in de loop van de tijd een simpli-
ficatie inhoudt, waarvan de reikwijdte niet bij voorbaat
vaststaat. Wij stellen ons daarom voor in deze paragraaf na
te gaan op welke wijze eventuele nadelige gevolgen van deze
onderstelling voor de kwaliteit van de beschrijving van het
model zouden kunnen worden ondervangen en wat hiervan in
verband met het voor Nederland beschikbare empirische materiaal
bij de toepassing van het model kan worden gerealiseerd.

1) Vgl. pag.96
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2.3.2 Uitgangspunten

Wij zijn er bij de constructie van het beschreven model
van uit gegaan dat de verwachte relatieve omvangstoename
van ondernemingen in verschillende omvangsklassen per jaar
dezelfde is. De juistheid van deze onderstelling wordt door
de resultaten van tal van empirische onderzoekingen onder--
steund en nauwelijks aangevochten, zodat wij kunnen aannemen
dat hieraan in goede benadering wordt voldaan. De resultaten
van deze en andere onderzoekingen bieden echter geen steun
aan de aanname dat die relatieve omvangstoename vàn jaar
tot jaar dezelfde is. Het staat integendeel wel vast dat aan
die hypothese niet wordt voldaan 1).

Dat was ook de mening van Adelman, die bij de in para-
graaf 1.2.2 beschreven toepassing van een eenvoudig Markov-
ketenmodel de eventuele nadelige gevolgen ervan trachtte te
ondervangen door voor de beschouwde periode een tijdspanne
te kiezen, die uit het oogpunt van conjunctuurcycli even-
wichtig was. In geval van een dergelijke werkwijze kan, aldus
Adelman, worden aangenomen dat de tendensen, die op basis
van het model worden geconstateerd, voor de zeer lange
termijn kwalitatief juist zijn.

Wij zagen in paragraaf 1.3.6 reeds dat dit argument
door ons niet kan worden gehanteerd, omdat wij ook de ont-
wikkeling op korte termijn willen beschrijven en bovendien
ook tot kwantitatieve uitspraken wensen te komen. Wij zullen
daarom moeten nagaan of het mogelijk is eventuele bezwaren
tegen de stationariteitsonderstelling op een andere wijze
te ondervangen.

1) Vgl. o.m. de in de voetnoot op pag. 46 genoemde artikelen.
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Wij beschouwen daartoe de werkwijze van Adelman nader.
Wat Adelman wilde, was de trendmatige ontwikkeling van de om-
vangsverdeling op adequate wijze beschrijven en zij nam
daarbij aan dat door de keuze van de beschouwde perioden de
afwijkingen daarvan, zoals deze in de feitelijke ontwikkeling
tot uitdrukking kwamen, elkaar in voldoende mate zouden
compenseren om de trendmatige ontwikkeling te doen verschijnen.
Het is met andere woorden de trendmatige ontwikkeling, die in
de matrix van overgangswhn tot uitdrukking moet komen en ten
aanzien waarvan de stationariteitsonderstelling moet worden
gemaakt. De afwijkingen van de trendmatige ontwikkeling treden
op als storingen en moeten daarom voor een adequate beschrij-
ving van het proces op korte termijn worden geëlimineerd.

Beschouwen wij daartoe de ontwikkeling van de omvang van
een onderneming wat nader. De omvang kan in de loop van een
jaar toenemen of afnemen. Twee complexen van factoren kunnen
daarbij worden onderscheiden: factoren, die van invloed zijn
op de ontwikkeling van de omvang van de bedrijfstak als
geheel, en factoren, die van invloed zijn op de ontwikkeling van
de omvang van de individuele onderneming. De invloed van het
tweede complex van factoren wordt in het model niet naar elk
van die factoren uitgesplitst, maar tot uitdrukking gebracht
door middel van een kansmechanisme. De factoren van het eerste
complex onttrekken zich goeddeels aan de invloedssfeer van
de individuele onderneming en vormen het kader, waarbinnen
het tweede complex van factoren zich doet gelden. Het is met
name de variabiliteit in de invloed van het eerste complex
van factoren, die ons parten speelt bij de stationariteits-
onderstelling.



Wij zouden dus graag de variabiliteit in de ontwikkeling op
het niveau van de bedrijfstak uitschakelen. Dat wil zeggen
dat wij het empirische materiaal zouden willen corrigeren
voor afwijkingen van de trendmatige ontwikkeling op het
niveau van de bedrijfstak. Omdat de wijze, waarop een der-
gelijke correctie wordt uitgevoerd, in hoge mate afhankelijk
is van de vorm, waarin het empirische materiaal beschikbaar
is, spitsen wij de beschrijving van de correctieprocedure
onmiddellijk toe op het voor Nederland voorhanden materiaal.

2.3.3-.De correctieprocedure

Stel een onderneming heeft op tijdstip 0 een omvang van y0
personeelsleden, de trendmatige toename van de omvang van
de bedrijfstak is gelijk aan 100 g~ per periode en de
feitelijke toename van de omvang van de bedrijfstak in de
periode tussen de tijdstippen 0 en 1 is gelijk aan 100 h~.
Als de omvang van de onderneming tussen 0 en 1 groeit volgens
de feitelijke toename h en de omvang van die onderneming
op tijdstip 1 gelijk is aan y1, op welke wijze wordt dan de
gecorrigeerde omvang y1 op tijdstip 1 bepaald?

Een onderneming, die in de pas blijft met de trend-
matige ontwikkeling, groeit volgens

y1 - y0 (1 t g). (2.3.3.1.)

Een onderneming, die in de pas blijft met de feitelijke
ontwikkeling, groeit volgens

y1 - y0 (1 t h). (2 3.3.2.)

De omvang van een onderneming, die in de pas blijft met
de feitelijke ontwikkeling, wordt nu herleid tot de omvang
van een onderneming, die in de pas blijft met de trend-
matige ontwikkeling, door haar feitelijke omvang y1 te ver-
menigvuldigen volgens



~ 1}gz
y1 - y1 1 f h

(2.3.3.3.)

Niet de bedrijfstak als zodanig neemt echter in omvang toe,
maar de ondernemingen, die de bedrijfstak vormen. Wij kiezen
de gemiddelde relatieve toename van de omvang van de ondernemingen
in de bedrijfstak als kengetal, dat karakteristiek is voor de
toename van de omvang van de bedrijfstak.

Dat gemiddelde is nietzonder meer bekend. Alsechter de toename
van het produktievolume in de bedri.jfstak bekend is en de toename
van het produktievolume per werkende in de bedri,jfstak, kan de
verhouding tussen beide worden opgevat als de gemiddelde toename
van de omvang van de ondernemingen, wanneer de omvang wordt af-
gemeten aan het aantal personeelsleden. Een onderneming neemt dan
in omvang toe, als het produktievolume sneller stijgt dan het pro-
duktievolume per werkende.

Uit een reeks van indices van beide grootheden kan een trend-
matige toename van 100g1~ voor het produktievolume en 100 g2~
voor het produktievolume per werkende worden afgeleid. Uit de
indices voor een paar opeenvolgende jaren kan de feitelijke toe-
name van 100 h1~ van het produktievolume in dat jaar en van 100 h2~
van het produktievolume per werkende in dat jaar worden bepaáld.
De formules (2.3.3.1.), (2.3.3.2.) en (2.3.3.3.) gaan dan over
in resp.

~ ~. t g1
y1 - y0 1 t g2

(2.3.3.4.)

1 t h1
y1 ~ y0 1 f h2 (2.3.3.5.)

en
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~ 1 t g1 1 t h1

y1 - y1 1 t h2 ~ 1 t h2

1 t g1 1 t g2
- y1 1 t h1 ~ 1 t h2 (2.3.3.6 )

Wij beschikken echter niet over de omvang van de individuele
ondernemingen maar wij beschikken met betrekking tot een achttal
bedrijfsklassen en een negental relevante tijdstippen over fre-
quentieverdelingen van bedrijven over een zevental omvangsklassen
met als klassegrenzen de waarden 25, 50,100, 200, 500 en 1000.
Wij gaan nu deze klassegrenzen op de beschreven wijze corrigeren
en verkrijgen dan frequentieverdelingen over omvangsklassen, waar-
van de grenzen gecorrigeerd zijn voor de variabiliteit in de
ontwikkeling van de omvangsverdeling in de loop van de tijd op
het niveau van de bedrijfstak. Op deze frequentieverdelingen
wordt vervolgens de voor de toepassing van het model noodzakelijke
transformatie uitgevoerd volgens de in paragraaf 2.2.3 beschreven
wijze. Omdat de klassegrenze:~ van een bepaalde frequentieverdeling
alle met eenzelfde factor worden vermenigvuldigd en de logaritmen.
van de klassegrenzen dus met eenzelfde getal worden vermeerderd,
schuift een benaderend polynoom "evenwijdig'' op en verandert slechts
de constante term ervan. Het enige verscY~bl met de transformatie
van paragraaf 2.2.3 is dat het nu niet mogelijk is een aantal
"nieuwe" frequenties over te nemen uit de gegeven frequentie-
verdelingen.

Ter correctie van de klassegrenzen dienen wij te beschikken
over empirisch materiaal, dat ons informeert over de ontwikkeling
van het produktievolume en het produktievolume per werkende in
een bedrijfsklasse.
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2.3.4 De ontwikkeling van het produktievolume

Voor alle onderscheiden bedrijfsklassen uitgezonderd Hout-
bewerking beschikken wij over een voldoend lange reeks hoeveel-
heidsindices van de produktie 1), indien wij in enige gevallen
genoegen nemen met cijfers, die betrekking hebben op een iets
afwijkend gedefinieerde verzameling van bedrijven. Zo moeten
wij voor de Grafische en Papiernijverheid volstaan met cijfers,
die slechts betrekking hebben op de papiernijverheid, en de
afzonderlijke reeksen voor de ledernijverheid en de rubber-
nijverheid combineren. Dit is op arbitraire wijze gebeurd door
hun ongewogen gemiddelde te bepalen.

Omdat deze reeksen indices een exponentieel verloop vertonen,
is g1 bepaald als de richtingscoëfficiënt van de met behulp van
de methode der kleinste kwadraten aangepaste rechte aan de logaritme
van de indices.

De gegeven indices hebben steeds betrekking op het einde van
een kalenderjaar. Een aantal van de relevante frequentieverdelingen
daarentegen betreft een momentopname in de loop van een kalender--
jaar. In die gevallen is 1 f h1 bepaald door lineaire interpolatie
tussen de indices ten aanzien van het begin en het einde van het
desbetreffende kalenderjaar.

2.3.5 De ontwikkeling van het produktievolume per werkende

Voor wat betreft de ontwikkeling van het produktievolume
per werkende zijn wij minder volledig geinformeerd. Vanaf 1965
beschikken wij over indices van de produktie per werkende van
alle onderscheiden bedrijfsklassen uitgezonderd Houtbewerking
en met dezelfde kwalificatie als zoëven voor wat betreft de
Papiernijverheid2)

1) C.B.S., Zeventig Jaren Statistiek in Tijdreeksen, Staatsuitgeverij,
's-Gravenhage, 1970, pp. 76-79;
C.B.S., Maandstatistiek van de Industrie, 14 (1972),p. 6.

2) C.B.S., Statistisch Zakboek '73, Staatsuitgeverij,'s-Gravenhage,
1973, p. 146.
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Voor de periode van 1960 tot en met 1964 beschikken wij nog slechts
over die indices voor Kleding, Metaalnijverheid en Textielnij-

1)
verheid en voor de Ledernijverheid en Rubbernijverheid afzonderlijk .
Voor wat betreft de periode vóór 1960 is slechts de hoeveelheids-
index van de produktie per werkende beschikbaar voor het totaal
van de nijverheid 2). Een eventuele correctie voor de variabiliteit
van het produktievolume per werkende in een bedrijfsklasse kan dan
ook slechts plaatsvinden aan de hand van de ontwikkeling voor het
totaal van de nijverheid. De vraag is of het middel dan niet erger
is dan de kwaal en of inet andere woorden de correctie niet beter
achterwege kan blijven. Om deze vraag te kunnen beantwoorden onder
zoeken wij de beschikbare reeksen indices van het produktievolume
per werkende naar twee aspecten: de mate van variabiliteit in
de ontwikkeling en de spreiding ervan in de tijd. Bij een geringe
variabiliteit is de behoefte aan een correctie minder dringend
dan bij een grote en, indien positieve afwijkingen van de trend-
matige ontwikkeling in sommige bedrijfsklassen samenvallen met
negatieve elders, heeft een correctie zoals die door het beschik-
bare materiaal wordt mogelijk gemaakt weinig zin. Indien op grond
van de resultaten van dit onderzoek een correctie wenselijk en
zinvol wordt geacht, blijft het probleem bestaan dat een op de
voorgestelde wijze uitgevoerde correctie nu eens te groot en
dan weer te klein zal zijn. Ook de ernst hiervan kan bij het
genoemde onderzoek aan het licht komen.

In figuur 2.3.5.1. zijn de indices voor het produktievolume
per werkende in de nijverheid weergegeven. Met behulp van de methode
van de kleinste kwadraten is een rechte aangepast aan de logaritme
van de indices. De exponentiële functie, die hiermee voor de grootte
van de indices correspondeert is ook in figuur 2.3.5.1. weergegeven.

1) C.B.S., Statistisch Zakboek '66, Staatsuitgeverij, 's-Gravenhage,
1966, p. 61.

2) C.B.S., Statistisch Zakboek '62, Staatsuitgeverij, 's-Gravenhage,
1962, p. 61.

3) C.B.S., Statistisch Zakboek 'S7, Staatsuitgeverij, 's-Gravenhage,
1957, p. 65.
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Figuur 2.3.5.1. De indices voor het produktievolume per werkende
in de nijverheid
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De correctiefactoren 1th2 zijn voor het totaal van de nijverheid
weergegeven in figuur 2.23.5.2., uitgezonderd voor het jaar 1970,
waarvoor de waarde ervan gelijk is aan 0,85.
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Figuur 2.3.5.2. De correctiefactor voor het produktievolume per
werkende.
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Tevens zijn in figuur 2.3.5.2. voor enige bedrijfsklassen de op dezelf-
de wijze berekende correctiefactoren, voor zover het mogelijk is
ze te berekenen, weergegeven. De variabiliteit in de grootte van de
correctiefactoren blijkt zodanig groot dat een correctie wenselijk
is, maar het verloop van de correctiefactoren vertoont ook voor
de niet weergegeven bedrijfsklassen zo weinig ''parallelliteit"
met het verloop van die factoren voor de totale nijverheid dat de
toepassing van een correctie, zoals die door het empirisch materiaal
wordt mogelijk gemaakt, niet zinvol lijkt.
Wij laten daarom de eorrectie voor de variabiliteit in de ontwikke-
ling van het produktievolume per werkende achterwege.



2.3.6 De resultaten van correctie en modeltoepassing

Wij hebben de klassegrenzen gecorrigeerd voor de variabiliteit
in de ontwikkeling van het produktievolume in de bedrijfsklasse,
maar niet voor de variabiliteit in de ontwikkeling van het pro-
duktievolume per werkende in de bedrijfsklasse. Op de na correctie
getransfornoeerde verdelingen van alle onderscheiden bedrijfsklassen
uitgezonderd Houtbewerking is de eerste variant van het in paragraaf
2.1 voorgestelde model toegepast. De resultaten ervan zijn samen-
gevat in Appendix C. De tabellen C.1.1., C.2.1. tot en met
C.7.1. bevatten de getransformeerde verdelingen na correctie en
de tabellen C.1.2., C.2.2. tot en met C.7.2. bevatten een
evaluatie van de toepassing van het model.

Voor wat betreft het gemiddelde van de absolute waarden van
de relatieve afwijkingen kan niet gesproken worden van een grote
verbetering van de kwaliteit van de beschrijving door het model.
Tabel 2.3.6.1. geeft die gemiddelde waarden voor de eerste variant
uit Appendix B en de modeltoepassing na de beschreven correctie.

Tabel 2.3.6.1.

De kwaliteit van de beschrijving voor en na correctie

Bedrijfsklasse
Voor Na

correctie

Aardewerkindustrie 0.0779 0.1777
Papiernijverheid 0.0817 0.o8og
Chemische nijverheid 0.0773 0.0937
Kleding 0.1210 0.1317
Ledernijverheid 0.1173 0.1410
Metaalnijverheid 0.0842 0.0415
Textielnijverheid 0.0899 0.0722

Afgezien van de Aardewerkindustrie is er sprake van een verbetering
voor de Metaalnijverheid en de Textielnijverheid, van een verslech-
tering voor de Chemische nijverheid, Kleding en Ledernijverheid,
terwijl er bij de Papiernijverheid nauwelijks een verandering is
opgetreden.



De Aardewerkindustrie neemt een geheel aparte plaats in. Niet
alleen is de waarde van de gemiddelde afwijking meer dan verdubbeld,
ook de waarde van k2, de voor de invariante verdeling bepalende
factor, is van een geheel andere orde van grootte dan eerder, zoals
blijft uit tabel 2.3.6.2. Vanwege de aard van het empirische ma-
teriaal is het niet mogelijk aan dit onbevredigende resultaat
conclusies te verbinden. Voor de overige bedrijfsklassen is de waarde
van k2 van ongeveer dezelfde orde van grootte, uitgezonderd wellicht
de Textielnijverheid.

Tabel 2.3.6.2.

De waarde van k2 voor en na correctie

Bedrijfsklasse
Voor

corr
Na

ectie

Aardewerkindustrie 0.0000 0.9703
Papiernijverheid 0.5664 0.5881
Criemische nijverheid 0.8549 0.7173
Kleding 0.6808 0.5920
Ledernijverheid 0.5034 0.5436
Metaalnijverheid 0.6451 0.6128
Textielnijverheid 0.9598 0.6764

De uitgevoerde correctie ter ondervanging van onnauwkeurigheden
in de beschrijving door het model, die het gevolg zijn van de
stationariteitsonderstelling, leidt niet tot een duidelijke verbe-
tering van de kwaliteit van de beschrijving. Indien wij in het
navolgende hoofdstuk een model voor een zich wijzigend aantal onder-
nemingen gaan beschouwen en de parameters ervan aan de hand van empi-
risch materiaal gaan identificeren, zullen wij daarbij daarom uit-
gaan van de ongecorrigeerde frequentieverdelingen uit de tabellen
A.1.3., A.2.3. tot en met A.8.3.
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ii00FDSTUK 3

EF.N MODEL MET TOE- EN UITTREDERS

3.1 HET MODEL

3.1.1 Inleiding

In paragraaf 0.3 zagen wij dat ook het aantal ondernemingen
een belangrijke dimensie is van de structuur van een bedrijfs-
tak. In paragraaf 2.1.1 namen wij voorlopig aan dat het
aantal ondernemingen constant is in de loop van de tijd en wi,j
zagen in paragraaf 2.2.5 dat daarvan onbevredigende resul-
taten het gevolg waren. Wij willen in het vervolg het model
zodanig wijzigen dat die onderstelling achterwege kan blijven.

Het proces, volgens welk het aantal ondernemingen in een
bedrijfstak verandert, is opgebouwd uit twee deelprocessen:
het proces van toetreding van nieuwe ondernemingen tot de be-
drijfstak en het proces van uittreding van bestaande ondernemingen
uit de bedrijfstak. Het opnemen van beide deelprocessen in het
model zou weinig problemen opleveren, indien de toetreders en
de uittreders op dezelfde wijze over de onderscheiden omvangs--
klassen verdeeld zouden zijn als de ondernemingen, die reeds
bestaan c.q. blijven bestaan. In paragraaf 1.1.3 bleek reeds
dat het gemiddelde en de variantie van de logaritme van de
omvang van ondernemingen, die in de loop van een periode tot
een bedrijfstak toetreden resp. uittreden, kleiner zijn dan de
overeenkomstige parameters voor de ondernemingen, die aan het
begin en het einde van de periode bestaan. Onderzoekingen, die
zich speciaal met de processen van toe- en uittreding bezighouden,
leiden steeds tot dezelfde conclusiesl).

1) Vgl, o.m. S.H. Archer en J. Mc Guire, Firm Size and the Proba-
bilities of Growth, Western Economic Journal, 3(1965),p.238;
H.F. Lydall, The Growth of Manufacturing Firms, Bulletin of
the Oxford University Institute of Statistics, 21 (1959),p. 91;
R.Ma, Births and Deaths in the Quoted Public Company Sector
in the United Kingdom, 1949-1953, Yorkshire Bulletin of Economic
and Social Research, 12 (1960), p. 91 en p. 93;
E. Mansfield, Entry, Gibrat's Law, Innovation and the Growth of
Firms, American Economic Review, 52 (1962), p. 1031;
F. Wedervang, Development of a Population of Industrial Firms,
Universitetsforlaget, Bergen, 1965, p. 185 en p. 194.
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Wij zullen daarom een nadere specificatie moeten maken van de kansen
waarmee ondernemingen toetreden in een bepaalde klasse en van de
kansen op het uittreden van ondernemingen voor elke omvangsklasse.

3.1.2 De matrix van overgangswhn

Introduceren wij in navolging van het in paragraaf 1.2
beschreven Markovketenmodel een klasse 0 van potentiële toetreders,
dan maakt een onderneming, die in de bedrijfstak haar intrede doet
in klasse j, een overgang van klasse 0 naar klasse j. Noemen
wij de kans op een dergelijke overgang t~, dan moet gelden dat
tj ? 0 voor j- 0,1,.... en

E t. - 1.
j -0 ~

Hierbij staat t0 voor de kans dat een potentiële toetreder in
de loop van een periode niet tot de bedrijfstak toetreedt.
Op de betekenis, die aan deze kans moet worden toegekend, en het
aantal potentiële toetreders, dat moet worden onderscheiden,
wordt later nog uitvoerig ingegaan.

Het verdwijnen van een onderneminp; uit de bedrijfstak vanuit
de klasse i wordt dan opgevat als een overgang van klasse i naar
klasse 0. Noemen wij de kans op een overgang van klasse i naar
klasse 0 ui, dan moet gelden dat ui ~ 0,

ui } ri 1} ri p} ri 1- 1 i- 2, 3, ...
~' , ,

en

u1 f r1 0 t r1 1- 1.
~ ~

Gegeven de op deze wijze gedefinieerde toe- en uittredingskansen
vertoont de matrix van overgangswhn het volgende beeld



0

1

JL -
2

3
4

0 1 2 3 4 ....
t~ t1 t2 t3 t4 ....

u1 r1~o r1~1 0 0 ....
u2 r2~-1 r2~o r2~1 0 ....
u3 0 r3~-1 r3~o r3~1 ....
u4 0 0 r4~-1 r4~o ....

In deze matrix kan weer het element van de geli,jke overgangswhn
ongeacht de klasse van een onderneming worden geïntroduceerd.
De onderzoekingen, op de resultaten waarvan de onderstelling
van de gelijke kansen werd gebaseerd, werden ex post uitgevoerd
aan de hand van gegevens betreffende ondernemingen, die in de
beschouwde periode waren blijven bestaan. De gelijkheid van de
kansen is ex ante dus een voorwaardelijke gelijkheid. Zij geldt
onder de voorwaarde dat de ondernemingen niet verdwijnen. De
kansen rk uit hoofdstuk 2 kunnen dus worden opgevat als voorwaar-
delijke kansen, kansen op een overgang naar een k klassen hogere
klasse onder de voorwaarde dat de onderneming blijft bestaan. Met
behulp van dit gegeven gaat de matrix van overgangswhn over in

0 1 2 3 4 ...

o t0 t1 t2 t3 t4 ...

1 u1 (1-u1)(1-r1) (1-u1)r1 0 0 ...

2 u2 (1-u2)r-1 (1-u2)ro (1-u2)r1 0 ...

3 u3 0 (1-u3)r-1 (1 u3)ro (1-u3)r1 ...

1} u~ 0 0 (1-u~)r-1 (1-u4)ro ..

(3.1.2.1 )
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waarin

r-1 f r0 f r1 - 1.

3.1.3 De invariante verdeling

Om tot een uitspraak te komen omtrent de verdeling, waartoe
een systeem, waarvan de ontwikkeling door de gegeven matrix van
overgangswhn wordt beschreven, tendeert, moet een nadere speci-
ficatie worden gegeven van de kansen tj en ui. Voor wat betreft
de kansen tj lijkt het aannemelijk te onderstellen dat er een
positief geheel getal g bestaat zodanig, dat voor alle j~ g
geldt dat tj - 0. Door beperkingen, die van velerlei aard kunnen
zijn, doen alle toetredende ondernemingen hun intrede in een
klasse ~ g.

Voor wat betreft de kansen ui liggen de zaken minder eenvoudig.
~ Men kan zich voorstellen dat er een positief geheel getal h bestaat
zodanig, dat voor alle i~ h geldt dat ui-0. De ondernemingen
in de klasse ~ h vinden in hun omvang een volledige beveiliging
tegen een ontwikkeling, tengevolge waarvan zij in de loop van een
periode uit de bedrijfstak zouden verdwijnen. Hun eventuele
verdwijnen kan zich eerst realiseren, nadat één of ineer over-
gangen naar een lagere klasse hebben plaatsgevonden, van waaruit
het verdwijnen uit de bedrijfstak wel mogelijk is. Men kan zich
echter ook voorstellen dat de kansen ui naderen tot een positieve
limiet u zodanig, dat voor alle i~ h geldt dat ui - u. De bevei-
liging op grond van de omvang van een onderneming tegen het ver-
dwijnen uit de bedrijfstak in de loop van een periode is dan on-
volledig.

In het geval dat voor alle i~ h geldt dat ui - 0 kunnen
de invariante kansen voor alle i~ m- max (g,h t 1) worden
afgeleid uit

qi - rlqi-1 } rOqi } r-1qif1'
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hetgeen op analoge wijze als in paragraaf 2.1.3 leidt tot

r1 i-mqi - qm(r ) ~

indien

-1

qm speelt in deze uitdrukking de rol, die in paragraaf 2.1.3 door
q~ werd vervuld.
Vervolgens kunnen de kansen qm-1,...q~ worden uitgedrukt in qm,
waarna met behulp van de somvoorwaarde

E qi - 1
i-0

qm kan worden uitgedrukt in de parameters van het model. De in-
variante verdeling volgt dan voor i~ m een Paretoverdeling en
kent voor i ~ m een aantal van de Paretoverdeling afwijkende
kansen.

In het geval dat voor alle i~ h geldt dat ui - u~ 0
kunnen de invariante kansen voor i~ m worden afgeleid uit

qi - (1-u)rlqi-1 } (1-u)rOqi } (1-u)r-1qif1'

De karakteristieke vergelijking van dit stelsel differentie-
vergelijkingen wordt gegeven door

(1-u)r-1k2 - { 1-(1-u)r~} k f (1-u)r1 - 0,

of

~
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of

r-1k2 - (v-r~)k t r1 - 0

waarin

v - 1
1-u

(3.1.3.1.)

Omdat wij aangenomen hebben dat r-1 ~ 0 is, heeft de vergelijking
(3.1.3.1.) nul of twee positieve reële wortels 1) afhankelijk
van het teken van de discriminant van de vierkantsvergelijking
(3.1.3.1.)

(v-r~)2
- ~r1.r-1 r -1

De vergelijking heeft twee positieve reële wortels, indien

(v-r~)2 - 4r1
~ 0.

r-1 r-1

Omdat v~ 1, is het voldoende dat

(1-r0)2 - (r-1tr1)2 4r1
~ ~

r-1 r-1 - r-1

of

r?1 t 2r-1r1 t r1 ? 4r1r-1,

of

(r-1 - r1)2 ? ~,

1) Vgl. noot bij pagina 83.
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waaraan steeds is voldaan.
Voor i~ m kan qi dus geschreven worden in de vorm

qi - c1k1-m } c2k~-m~

waarin

k1

en

v-r~ v-r0 2 r1
- 2r-1 } (2r-1) - r-1

k - v-r~ -~(v-r0)2 - r1
2 2r-1 2r-1 r-1

Hierbij geldt dat

k1 ~ 0, k2 ~ 0 en k1 ~ k2.

De constante c1 kan slechts een positieve waarde aannemen, indien

of

v-r~ 2 r1 v-r~

(2r-1) - r-1
~ 1 - 2r-1

Daartoe moet het rechterlid positief zijn en dan is hetvoldoende dat

v-r~ 2 r1 v-r~ v-r0 2(Zr ) - r ~ 1 - r } (2r ) ~-1 -1 -1 -1
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of

v-r r
1- ~ f 1 ~ ~~

r-1 r-1

of

1-v ~ 0.
r-1

Omdat v~ 1 is, wordt hieraan niet voldaan en is k1 ~ 1. De
constante c1 moet dus gelijk zijn aan nul en dus is

1-mqi - c2k2 .

Hierin moet gelden dat

k2 ~ 1

of

i- mf1, mt2,...

- (v-r~)2 - r1 v-r~.

2r-1 r-1 ~ 1 -
2r-1

Indien het rechterlid positief is, wordt aan de relatie steeds
voldaan. Indien het rechterlid negatief is, moet nog worden voldaan
aan

(v-r~)2 - r1 (1 -
v-r~~2.

2r-1 r-1 ~ 2r-1

Hieraan is krachtens de bovenstaande redenering steeds voldaan.
Steeds is dus k2 ~ 1.
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De kansen qm,...q~ kunnen nu worden geschreven in termen van
een aantal uitdrukkingen, waarna c2 de enige onbekende is,
waana het met behulp van de somvoorwaarde

E qi-1
i-0

mogelijk is c2 te bepalen.
De invariante verdeling volgt ook nu voor i~ m een

Paretoverdeling met voor i ~ m een aantal van de Paretoverdeling
afwijkende kansen.

Door de introductie in het model van de mogelijkheid van toe-
en uittreding blijft voor i~ m de gedaante van de invariante
verdeling ongewijzigd. In het geval dat voor i~ m geldt dat
ui - 0 blijft ook de parameter van de Paretoverdeling dezelfde

r
a- -21og -1 .

r-1

In het geval dat voor i~ m geldt dat ui - u~ 0 wordt de para-
meter a gegeven door

2 v-r~ v-r0 2 r1a - - log {2r - (2r ) - r },-1 -1 -1

waarin

v - 11-u.

Indien hierin u J~ 0 gaat a over in

r
lim a - -21og r1 ,
uJ~O -1
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zodat dan het model ontstaat en de invariante verdeling re-
sulteert van het geval dat ui-0 voor i~ m.

3.1.4. De klasse 0

In paragraaf 3.1.2 hebben wij de klasse 0 in het model
geïntroduceerd. Daarbij hebben wij ondernemingen,die uit de
bedrijfstak uittreden, laten overgaan naar deze klasse 0. Wij
deden dat om het systeem sluitend te maken voor wat betreft
het aantal ondernemingen in twee opeenvolgende verdelingen, maar
niet om aan een uittredende onderneming de status van potentiële
toetreder toe te kennen. Het lijkt redelijk het aantal toetreders
gedurende een periode in mindering te brengen op het aantal
potentiële toetreders aan het begin van die periode ter bepaling
van dat aantal aan het einde van die periode. Veel minder voor
de hand liggend lijkt het om het aantal potentiële toetreders
te vermeerderen met het aantal van de uittreders.

Men zou zich in dit verband kunnen afvragen of het niet
de voorkeur verdient een afzonderlijke klasse te introduceren,
waarnaartoe ondernemingen bij hun uittreden overgaan en waarin
zij vervolgens steeds blijven. Een dergelijke klasse in een
Markovketen wordt wel een absorberende klasse genoemd. De intro-
ductie van een dergelijke klasse schept echter complicaties bij
de berekening van de invariante verdeling. Het is dan immers niet
langer mogelijk elke klasse vanuit elke klasse te bereiken en de
invariante verdeling op de gebruikelijke wijze berekend impli-
ceert dat alle ondernemingen uiteindelijk uittreden. Dit is
echter niet strijdig met het bestaan van een dynamisch even-
wicht in de bedrijfstak, dat inhoudt dat het verwachte aantal
ondernemingen in elke omvangsklasse, afgezien van de absorberende
klasse, in twee opeenvolgende perioden hetzelfde is. Het is dit
evenwicht, dat wij met behulp van de invariante verdeling willen
bepalen.

Daartme moet dan de invariante verdeling worden bepaald van
de ondernemingen, voorzover zij zich niet in de absorberende
klasse bevinden. Voor het bestaan van die verdeling is het nood-
zakelijk dat het verwachte aantal ondernemingen, dat het systeem



per periode verlaat, gelijk is aan het verwachte aantal, dat het
systeem per periode binnenkomt. Binnenkomen betekent in dit
verband de status van potentiële toetreder krijgen. Met andere
woorden: het verwachte aantal nieuwe potentiële toetreders
moet gelijk zijn aan het verwachtè aantal uittredende onder-
nemingen, wil er van een dergelijk evenwicht sprake zijn.
Dit nu is precies wat wij bewerkstelligden, toen wij ondernemingen,
die uittreden, lieten overgaan naar de klasse 0 van potentiële
toetreders. Wij spreken ons niet uit over de identiteit van
die ondernemingen, maar slechts over het aantal van de uit-
tredende ondernemingen en het aantal van de potentiële toetreders.

Of een absorberende klasse al dan niet wordt onderscheiden,
is met betrekking tot de zeer lange termijn niet van invloed
op de resultaten, maar alleen op de te hanteren methode. Omdat
die methoden in geval van een absorberende klasse gecompli-
ceerder zijn, zullen wij de introductie van een dergelijke
klasse bij een beschrijving op zeer lange termijn achterwege
laten.

Deze rechtvaardiging van de in paragraaf 3.1.2 met
betrekking tot de zeer lange termijn gevoigde werkwijze geldt
echter niet voor de ontwikkeling op korte termijn. Het is
mogelijk dat het voor een adekwate beschrijving van de ontwik-
keling van jaar tot jaar nodig is het aantal ondernemingen in het
systeem te laten toenemen of afnemen. Pas wanneer men die ont-
wikkeling gaat projecteren met behulp van de invariante ver-
deling is het onvermijdelijk aan te nemen dat het aantal onder-
nemingen in het systeem in de loop van de tijd constant blijft.

Ten aanzien van de ontwikkeling op korte termijn kan men
echter wel met vrucht van een absorberende klasse gebruik
maken en wij zullen dat in paragraaf 3.3.3 ook doen. Daar
zal blijken dat het niet nodig is een extra klasse aan de reeds
onderscheiden klassen toe te voegen, maar dat het mogeli,jk is
de voordelen van het gebruik ervan te bereiken zonder daartoe
een aparte klasse te hoeven onderscheiden.
Maar eerst zullen wij in paragraaf 3.2 de problemen beschouwen,
die zich voordoen bij de bepaling van het aantal potentiële
toetreders.
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3.2 POTENTIELE TOETREDERS EN TOETREDINGSBARRIERES

3.2.1 Het belang van het aantal potentiële toetreders.

Beschouwen wij thans de rol van de ondernemingen in klasse
0, de zogenaamde potentiële toetreders. In paragraaf 1.3.7
werd aangetoond dat het voor de waarde van de invariante
kansen niet van belang is welk aantal potentiële toetreders
wordt onderscheiden, indien men de invariante kansen beschouwt
onder de voorwaarde dat het ondernemingen in de klassen 1 en
hoger betreft. Indien men echter niet slechts geïnteresseerd
is in de kans dat een onderneming in een bepaalde klasse zal
verblijven, maar bovendien geinformeerd wil worden omtrent
het aantal ondernemingen, dat zich naar verwachting in die
klasse zal bevinden, is het aantal potentiële toetreders wel
van belang. Wij illustreren dit aan de hand van een gestileerd
voorbeeld met betrekking tot een model met een aftelbaar
oneindig aantal klassen en een omvangsverdeling, die in de eerste
zes klassen pogitieve elementen bevat:

(F(0))' -(250, 150, 100, 50, 10~ 5~ 0~ 0,....)

met als voorwaardelijke overgangswhn

r-1 - 0,30; r0 - 0,50; r1 - 0,20

en als uittredingskansen

u1 - 0,20; u2 - 0,15; u3 - u~ -... - 0,10.

Wij nemen aan dat er in de beschouwde periode sprake is van
50 toetreders en wel 30 in klasse 1, 15 in klasse 2 en 5 in
klasse 3. De toetredingskansen zijn afhankelijk van het aantal
poténtiële toetreders, dat voor de desbetreffende periode wordt
onderscheiden. Indien dat aantal gelijk is aan 100, wordt de
matrix van overgangswhn gegeven door
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0 1 2 3 4 ...

0 0,50 0,30 0,15 0,05 0 ...

1 0,20 0,64 0,16 0 0 ...

2 0,15 0,26 0,42 0,17 0 ...
~-

3 0,10 0 0,27 0,45 0,18 ...
4 0,10 0 0 0,27 0,45 ...

-,

Indien een aantal van 100C potentiële toetreders wordt onderscheiden,
wordt de eerste rij van de matrix van overgangswhn gegeven door

(0,95; 0,03; 0,015; 0,005; 0; ...).

De invariante kansen over de klassen 1 en hoger zijn voor beide
gevallen dezelfde, maar de frequentieverdeling van de onder-
nemingen over de klassen vertoont opmerkelijke verschillen, die
geheel kunnen worden teruggevoerd op verschillen in de onderschei-
den aantallen potentiële toetreders. Tabel 3.2.1.1. geeft voor
beide gevallen de frequentieverdelingen behorende bij de inva-
riante verdeling, indien het aantal elementen in het systeem
constant gehouden wordt.



Tabel 3.2.1.1.

De frequentieverdelingenbehorende bij de invarianteverdeling

Frequentieverdeling bij een aan-
Klasse tal potentiële toetreders van

100 1000

1 237 175
2 141 104
3 73 54
4 30 22
5 12 9
6 5 4
7 2 2

8 1 1

Verwacht~ aantal uit- 64 194treders

Dit verschil komt overigens niet slechts tot uiting met betrekking
tot de invariante verdeling, maar ook in de ontwikkeling van de
omvangsverdeling op kortere termijn. De verwachte frequenties
na vier overgangen zijn voor 50, 100, 500, 1000 en ~ potentiële
toetreders aan het begin van de eerste periode samengevat in
tabel 3.2.1.2.

Tabel 3.2.1.2.

De verwachte frequenties na vier overgangen

Klasse Frequen~;~ everc~elinp; hiti een aan-
~i ië Prs vanle toetrertal poter t

50 100 500 1000 ~

1 243 229 203 198 122
2 148 141 127 124 84
3 80 78 73 72 56
4 36 35 35 35 32
5 15 15 15 15 15
6 5 5 5 5 5
7 1 1 1 1 1

Totaal 528 504 459 450 315
Verwachte aantal uittreders 61 106 11 2 0
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Wij zien dus in dit voorbeeld dat naarmate het aantal potentiële
toetreders groter is, het aantal ondernemingen, dat niet ver-
dwijnt, afneemt. Dit hangt enerzijds samen met de omstandigheid
dat deverwachte omvangsverandering van de onderneming negatief
is en anderzijds met het gegeven dat, naarmate het aantal poten-
tiële toetreders toeneemt, de kans t~ dat een potentiële
toetreder niet daadwerkelijk toetreedt groter wordt.

Dit voorbeeld, dat overigens niet exemplarisch is voor een
willekeurige bedrijfstak, maakt duidelijk dat de kwaliteit van
de beschrijving door het model mede bepaald wordt door de keuze
van het aantal potentiële toetreders.

3.2.2 Het te onderscheiden aantal potentiële toetreders

In het model van een stationaire enkelvoudige Markovketen,
zoals dat in paragraaf 3.1 werd beschreven, kunnen geen aan-
wijzingen worden gevonden, op grond waarvan een waarde voor
het aantal potentiële toetreders kan worden gekozen. Het aantal
potentiële toetreders is daarin een exogene variabele, waarvan
de waarde moet worden gekozen op grond van overwegingen buiten
het model. Eerdere toepassingen van een Markovketenmodel op
de ontwikkeling van de omvangsverdeling van ondernemingen 1)
bieden in dit opzicht geen houvast, omdat de analyse daarbij
plaatsvindt aan de hand van alleen de invariante kansen of de
invloed op de resultaten van het aantal potentiële toetreders
niet wordt onderkend, hetgeen onjuist is.

Alleen Stanton en Kettunen 2) onderkennen de invloed van het
aantal potentiële toetreders en verbinden daaraan de suggestie
in geval van marktverhoudingen, die lijken op volledig mede-
dinging, het aantal potentiële toetreders groot te kiezen en,
waar de marktverhoudingen een gelijkenis vertonen met een oligo-
polie of monopolistische concurrentie, dat aantal relatief klein
te kiezen. Aan de hand van het in paragraaf 3.2.1 beschreven

1) Vgl. noot bij pagina 46.
2) B.F. Stanton en L. Kettunen, Potential Entrants and Projections

in Markov Process Analysis, Journal of Farm Economics,
49 (1967), P. 639.



voorbeeld kan onmiddellijk worden ingezien dat het opvolgen
van deze suggestie tot de merkwaardige consequentie kan leidén
dat in geval van volledige mededinging ten slotte een geringer
aantal ondernemingen overblijft dan in geval van èe~ oligopolis-
tische situatie.

In de economische literatuur wordt toetreding tot een
bedrijfstak steeds in verband gebracht met de winstmogelijkheden,
welke daarin voorhanden worden geacht. Twee visies kunnen daar-
bij worden onderscheiden: de meer traditionele evenwichtstheorie,
waarbij toetreding wordt gezien als een mechanisme, dat bijdraagt
aan de totstandkoming van een evenwicht op lange termijn, en~de
meer recente theorie, waarbij de nadruk ligt op de gevolgen
van toetreding met betrekking tot de korte termijn.

In de eerstgenoemde visie 1) laat de ondernemer zich leiden
door een streven naar maximale winst op korte termijn. Bij vol-
ledige mededinging wordt, waar sprake is van een vraagoverschot
en daarmee van prijzen, welke boven het niveau van de alternatieve
kosten liggen, het aanbod vergroot, wat bijdraagt aan het tot-
standkomen van een marktevenwicht. In geval van constante meer-
opbrengsten kan vergroting van het aanbod geheel afkomstig zijn
van de bestaande aanbieders, maar in geval van variabele meer-
opbrengsten moeten toetreders expliciet in de analyse worden
betrokken,met name als de meeropbrengst vanaf een bepaalde omvang
daalt.2~ij monopolistische concurrentie, in welk model sprake
is van variabele meeropbrengsten en substitueerbaarheid van de
produkten, leidt de aanwezigheid van meer dan "normale" winsten
tot het toetreden van nieuwe aanbieders tot de markt 3). Bij
oligopolistische concurrentie, welke wordt gekenmerkt. door het
bestaan van toetredingsbarrières, vormt potentiële toetreding

1) Vgl. o.m.: E.H. Chamberlin, The Theory of Monopolistic Compe-
tition, Harvard University Press, Cambridge (Mass.), 1933;
J. Robinson, The Economics of Imperfect Competition, Mac Millan,
London, 1933;
H. von Stackelberg, Marktform und Gleichgewicht, Springer,
Wien-Berlin, 1934.

2) Vgl. o.m.: Th. van de Klundert, Grondslagen van de Economische
Analyse, De Bussy, Amsterdam, 1968, pp. 133-134.

3) Vgl. o.m.: Th. van de Klundert, a.w., p. 149.



bij aanwezigheid van dergelijke winsten een tenminste latente
bedreiging voor de gevestigde marktposities. In deze visie
laat de ondernemer zich in zijn streven naar maximale winst op
korte termijn niet weerhouden door de bedreiging van zijn
positie van de kant van potentiële toetreders.

In de meer recente visiel) laat de ondernemer zich meer
leiden door een streven naar maximale winst op lange termijn
dan op korte termijn. Hij streeft ernaar zijn inkomensbron
in stand te houden en is om het risico van aantasting daarvan
door toetreding te verkleinen bereid op kortere termijn met
een lagere prijs en minder winst genoegen te nemen. De theorie
mondt uit in de constructie van een limietprijs als de prijs
waarbij feitelijke toetreding uitgesloten kan worden geacht.
De geldigheid van deze theorie van de limietprijs is op diverse
punten aangevochten,2) waarbij het meest fundamenteel de kritiek
van Bhagwati lijkt, die heeft aangetoond dat de theorie wellicht
realiteitsgehalte heeft voor een stationaire markt, maar niet
toepasselijk kan worden geacht waar sprake is van een toenemende
vraag 3) . Welk van beide visies ten aanzien van de tijds-
dimensie van het winststreven van de onderneming de werkelijk-
heid het dichtst benadert, is nog een open vraag. Empirisch
onderzoek heeft daaromtrent tot op heden geen uitsluitsel gegeven4).

Beschouwen wij de economische literatuur, waarin de geschet-
ste visies worden ontwikkeld, op zoek naar aanknopingspunten
voor het aantal te onderscheiden potentiële toetreders, dan valt
een dergelijk onderzoek negatief uit. De reden daarvan is dat in
het beslissingsproces rond het al dan niet toetreden van een

1) Vgl. o.m.: R.F. Harrod, Theory of Imperfect Competition Revised,
in: Economic Essays, Harcourt Brace, New York, 1952;
J.R. Hicks, The Process of Imperfect Competition, Oxford
Economic Papers, 6(1954), pp. 41-54;
H.F. Lydall, Conditions of New Entry and the Theory of Price,
Oxford Economic Papers, 7(1955), pp. 300-311.

2) Vgl. o.m.: F.H. Hahn, Excess Capacity and Imperfect Compe-
tition, Oxford Economic Papers, 7(1955), pp. 229-240;
D.K. Osborne, The Role of Entry in Oligopoly Theory, Journal
of Political Economy, 72 (1964), pp. 396-402;
B.P. Pashigian, Limit ~rice and the Market Share of the Leading
Firm, Journal of Industrial Economics, 16 (1967~'68),pp. 165-177.

3) J.N. Bhagwati, Olipopoly Theory, Entry-Prevention and Growth,
Oxford Economic Papers, 22 (1970), p. 310.

4) Vgl. o.m.: H.M. Mann, Seller Concentration, Barriers to Entry,
and Rates of Return in Thirty Industries, 1950-1~60, Review
of Economics and Statistics, 48 (1966), p. 300.



onderneming in het algemeen de hoofdrol wordt gespeeld door de
kostenfunctie van de potentiële toetreder. Men besluit niet
toe te treden, wanneer men, rekening houdend met de verwachte
reacties van de bestaande aanbieders, van oordeel is dat
de kosten bij de geldende prijs geen aantrekkelijke winst
toelaten 1)

Een onderscheid naar marktvormen biedt daarbij geen uitweg.
Weliswaar wordt het essentiële verschil tussen een oligopolisti-
sche marktvorm en volledige mededinging gevormd door de macht
van de bestaande ondernemingen de kosten van toetreding te
beïnvloeden, maar ook onder volledige mededinging kunnen be-
staande ondernemingen veelal een prijs vaststellen, waarbij
zij aanzienlijke winsten maken zondPr het gevaar te lopen
nieuwe ondernemingen aan te tr.ekken2). En ook het verschil
tussen oligopolische en monopolistische concurrentie is in dit
opzicht minder groot dan de beschrijvingen van die marktvormen
als ideaaltypen in de economische literatuur suggereren. Geldt
voor het oligopolie dat de toetreding van een nieuwe onderneming
een merkbare invloed heeft op de marktpositie van elk van de
gevestigde ondernemingen, voor de monopolistische concurrentie
is dit nauwelijks minder waar. In dat geval is er meestal geen
sprake van een grote groep ondernemingen, waarvan de produkten
onderling substitueerbaar zijn en waarvan de marktpositie
geen merkbare invloed ondergaat van de toetreding van een
nieuwe onderneming. Een toetreder is ook daar concurrerend voor
de "dichtstbijzijnde" ondernemingen, die dat op dezelfde wijze
ervaren als oligopolisten. "Dichtstbijzijnd" moet dan niet in de
eerste plaats in ruimtelijke zin worden verstaan, maar als
gelijksoortig voor wat betreft de aard en de kwaliteit van de pro-
dukten en het prijsniveau ervan. Het is kortom de substitueerbaar-
heid van de produkten op de markt, die doorslaggevend is voor
het ervaren van een toetreder als concurrent.3)

1) H.F. Lydall, Conditions of New Entry and the Theory ofPrice, Oxford Economic Papers, 7(1955), p. 303.
2) H.F. Lydall, a.w. p. 304.
3) H.F. Lydall, a.w. p. 305.



Ongeacht de marktvorm zijn in het algemeen de kosten, die de
potentiële toetreder moet maken, doorslaggevend voor de beslissing
al dan niet toe te treden. Indien wij deze kosten nader beschouwen
verplaatst onze aandacht zich van het te onderscheiden aantal
potentiële toetreders naar de kansen 1-t~ en t~, dat een poten-
tiële toetreder al dan niet toetreedt en worden daarmee de
zogenaamde toetredingsbarriéres expliciet in de beschouwing
betrokken.

3.2.3 De toetredingsbarriéres

Wij zullen in deze paragraaf een aantal mogelijke toetredings-
barriéres beschrijven. Ten behoeve van de overzichtelijkheid
hebben wij ze onder enige hoofden ondergebracht. Daarvan mag niet
de suggestie uitgaan dat barriéres, die onder verschillende
noemers worden aangetroffen, steeds onafhankelijk van elkaar
voorkomen. Bovendien wordt de problematiek rond de toetredings-
barriéres meer successievelijk ervaren dan uit de onderstaande
beschrijving valt op te maken. In werkelijkheid gaat het om
knelpunter~, die achtereenvolgens als zodanig worden ervaren
en moeten worden opgelost. Het is in het algemeen wel zo dat
het optreden van de diverse barriéres kan worden voorzien.
Hierdoor is het mogelijk dat alle relevante barriéres in de
beslissing al dan niet toe te treden een rol spelen.

Barriéres, die de toetreding van een onderneming tot een
bedrijfstak kunnen bemoeilijken, kunnen worden onderscheiden
in factoren, die de produktie van goederen en diensten kunnen
belemmeren, en factoren, die de distributie ervan bemoeilijken.
De belangrijkste factoren, die de produktie kunnen belemmeren
zijn:

(a) voordelen van produktie op grote schaal;
(b) de benodigde hoeveelheid vermogen;
(c) patenten en onmisbare technische kennis en machinerie;
(d) de ontoegankelijkheid van grondstoffenvoorraden;
(e) beperkende afspraken; en
(f) overheidsmaatregelen.
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ad(a)..Waar de voordelen van het produceren op grote schaal
belangrijk zijn, moet een toetreder om succesvol met de be-
staande producenten te kunnen concurreren van begin af aan
op grote schaal produceren. Daartoe moet hij zich niet slechts

kapitaalsuitgaven getroosten, maar ook voor de organisatorische

problematiek een oplossing vinden. Bovendien moet hij rekening

houden met de mogelijkheid dat een belangrijke uitbreiding

van de bestaande capaciteit tot gevolg heeft dat het aanbod
groter wordt dan de markt kan opnemen.

ad (b). De benodigde hoeveelheid vermogen kan een obstakel

vormen voor toetreding tot een bedrijfstak. Dit hoeft niet
slechts het geval te zijn, waar veel investeringen in vaste
activa moeten worden gedaan, maar kan ook een belemmering vormen,

waar grote voorraden grondstoffen of eindprodukten moeten worden

gefinancierd.
ad (c). Wanneer aan een onderneming een patent is verleend

om een nieuw artikel te produceren of een nieuw produktieproces
aan te wenden, heeft zij een wettelijk monopolie verkregen
voor dat produkt of proces voor verscheidene jaren. Ook wanneer

tegen betaling van royalties licenties worden verleend aan een

toetreder, kan het patent voor hem een barriére vormen. Afgezien

van patenten kan het voor een toetreder moeilijk zijn zich

de noodzakelijke technische know-how te verwerven en bovendien

kan de benodigde machinerie moeilijk te verkrijgen zijn, als
het aanbod ervan door de bestaande ondernemingen in de bedrijfs-
tak wordt beheerst.

ad (d). Door verticaleimtegratie beheerst een grote
onderneming soms een belangrijk deel van de grondstoffenvoorraden.
Een toetreder kan de toegang tot die grondstoffen worden ontzegd

of door een hoge prijs worden bemoeilijkt.
ad (e). Beperkende afspraken in bepaalde bedrijfstakken

in de vorm van een produktie- of verkoopquotaregeling helpen
de bestaande ondernemingen hun marktaandeel te handhaven, ook al

zijn de afspraken vaak met een ander doel gemaakt.
ad (f). De overheid kan zodanige maatregelen nemen dat

daardoor bedoeld of onbedoeld de toetreding tot bepaalde bedrijfs-

takken wordt beperkt en de bestaande ondernemingen worden beschermd.
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De voornaamste factoren die de distributie van goederen
en diensten kunnen bemoeilijken zijn:

(a) reclame en verkoopbevordering van de reeds gevestigde
ondernemingen;

(b) distributiemethoden en service-apparaat; en
(c) beperkende afspraken.

ad (a). De goodwill, die door reclame-activiteiten kan
worden verworven, vormt een barrière voor een toetreder, die
van begin af aan op grote schaal moet adverteren om de geves-
tigde marktposities te kunnen doorbreken. Of zoals Scitovsky
het stelde: "the need for advertising in the uniformed market
creates the same protection for established firms and the
same obstacles to the entry of new firms as the existence
of technological economies of scale"1).

ad (b). Waar een integratie van produktie en verkoop
heeft plaatsgevonden, bijvoorbeeld in de vorm van de beheersing
van een keten van detailhandelszaken, ontstaat een barrière,
doordat of een dergelijk verkoopapparaat moet worden gecreëerd
of het bestaande distributiepatroon moet worden doorbroken. Een
soortgelijk obstakel vormt in bepaalde bedrijf'stakken het be-
lang, dat wordt gehecht aan een goed service-apparaat.

ad (c). Beperkende afspraken als dealerschappen en
quantumkortingen, vooral bij collectieve inkoop, kunnen een
belemmering vormen voor het vinden van geschikte afzetkanalen.

Deze - overigens onvolledige - opsomming is daarom zo
uitvoerig geweest, omdat er geen misverstand over mag bestaan
dat de hoogte van de afzonderlijke toetredingsbarrières zeer

1) T. Scitovsky, Ignorance as a Source of Oligopoly Power,
American Economic Review, 40 (mei 1950), p. 50.
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moeilijk vast te stellen is. De auteurs,1) die zich met de
problematiek rond die barrières hebben beziggehouden, zijn dan
ook niet verder gekomen dan indelingen van bedrijfstakken
in klassen met hoge, middelhoge en lage toetredingsbarrières.

Maar ook indien het mogelijk zou zijn de kosten van het
overwinnen van de relevante barrières door een potentiële
toetreder ten opzichte van een bestaande onderneming vast
te stellen, blijft het probleem bestaan dat bestaande onder-
nemingen verschillen in de mate, waarin zij ten opzichte van
de potentiële toetreders bevoordeeld zijn, en dat potentiële
toetreders verschillen in de mate, waarin zij ten opzichte
van bestaande ondernemingen in het nadeel zijn.2)Op grond
daarvan alleen al lijkt het moeilijk een indicatie te geven
voor de hoogte van de toetredingsbarrières voor de bedrijfs-
tak als geheel.
Ten slotte moet aan het bovenstaande nog het element van
de subjectieve waardering van de hoogte van de barrières
worden toegevoegd.

Waar bestaande ondernemingen de mogelijkheid hebben
op een of andere wijze te reageren op het verschijnen van
een toetreder op de markt, is niet een objectieve maatstaf
voor de hoogte van de toetredingsbarrières doorslaggevend
voor de beslissing al dan niet toe te treden, maar het
subjectieve oordeel omtrent de te verwachten reacties van
de bestaande ondernemingen.3)

1) Vgl. o.m.: J.S. Bain, Industrial Organization, Wiley, New York,
1968~;
H.M. Mann, Seller Concentration, Barriers to Entry, and Rates
of Return in Thixty Industries, 1950-1960, Review of Economics
and Statistics, 48 (1966), p. 296-307;
F.M. Scherer, Industrial Market Structure and Economic Perfor-
mance, Rand Mc Nally, Chicago, 1970.

2) Vgl. o.m.: J.S. Bain, Industrial Organisation, Wiley, New York,
Zg682, p. 254.

3) Vgl. o.m.: J.S. Bain, a.w., p. 268.
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De conclusie van deze paragraaf is tweeledig. Enerzijds
is het niet mogelijk op grond van de relevante economische
theorie of het beschikbare empirische materiaal een uitspraak
te doen over het aantal te onderscheiden potentiële toe-
treders om daarmee de beschikbare frequentieverdelingen
aan te vullen voor wat betreft de klasse 0. Anderzijds
is het ook niet mogelijk op grond van de beschikbare in-
formatie een indicatie te geven voor de hoogte van de
toetredingsbarriéres om aan de hand daarvan het element t~
van de matrix van overgangswhn te bepalen.

Omdat de waarden van de te schatten parameteri~ van
het model afhankelijk zijn van het aantal bij de schatting
onderscheiden potentiële toetreders, lijkt het niet mogelijk
de parameters uit het beschikbare empirische materiaal
te identificeren. Dat dit dilemma toch slechts schijnbaar
is zal worden aangetoond bij de toepassing van het model
in de volgende paragraaf.

3.3 EEN DERDE TOEPASSING VAN HET MODEL

3.3.1 Het empirische materiaal

In paragraaf 2.3.6 hebben wij aan de hand van de
resultaten van de correctieprocedure, die werd uitgevoerd
om de bezwaren verbonden aan de stationariteitsonderstelling
te ondervangen gezien dat, gegeven het beschikbare empirische
materiaal, tegen die onderstelling geen bezwaar kan worden
gemaakt. Op grond daarvan besloten wij daar het model in
het vervolg toe te passen op de frequentieverdelingen
van de tabellen A.1.3., A.2.3. tot en met A.8.3. Voor de
toepassing van het in paragraaf 3.1.2 beschreven model moet
in deze frequentieverdelingen een klasse 0 worden gefntrodu-
ceerd. Die introductie kan op diverse wijzen plaatsvinden.
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Een eerste mogelijkheid bestaat daarin dat wij de tot
nu toe laagste klasse ~ 25 vervangen door een klasse
13 - ~ 25 met relatieve klassebreedte twee, waarvan de
frequentie zou moeten worden bepaald met behulp van de
benaderende polynomen, waarvan de coëfficiënten in de
tabellen A.1.2., A.2.2. tot en met A.8.2. zijn opgenomen,
en aan deze klasse die van de potentiële toetreders doen
voorafgaan. De benaderende polynomen lenen zich echter
niet voor extrapolatie naar de klassegrens 13 (eigenlijk:
12,5), omdat veelal voor een waarde, die maar weinig kleiner
is dan log 25 resp. log 20, een maximum wordt bereikt en
dus aan de aanvullende voorwaarde van monotonie niet is
voldaan. Omdat de klassegrens 10, die het C.B.S. in haar
frequentieverdelingen gebruikt, weinig "hard" is, lijkt
het ook weinig zinvol met behulp van die waarde andere
benaderende polynomen te bepalen om de gewenste transfor-
matie tot stand te brengen.

Een andere mogelijkheid om de klasse 0 in te voeren
is de klasse 25 - ~ 50 op te vatten als laagste klasse en
deze te doen voorafgaan door de klasse 0. Het bezwaar tegen
deze werkwijze is dat dan een relatief groot aantal bedrij-
ven uit het gezichtsveld verdwijnt.

Een derde mogelijkheid - en die hebben wij gekozen -
houdt in dat wij een klasse 13 - ~ 25 onderscheiden en daar-
voor de frequentie kiezen, die eerder werd toegekend aan de
klasse ~ 25. In die klasse zitten dus ten onrechte bedrijven
met 10, 11 of 12 personeelsleden, maar het is niet mogelijk
vast te stellen in welke mate dat het geval is.

Op de aldus met een voorlopig nog lege klasse 0 aan-
gevulde frequentieverdelingen zullen wij in het vervolg
het beschreven model trachten toe te passen.



3.3.2 Twee varianten

Gegeven het beschikbare aantal paren opeenvolgende fre-
quentieverdelingen is het noodzakelijk het aantal onderscheiden
parameters van het model te beperken. Daartoe vereenvoudigen
wij de matrix van overgangswhn (3.1.2,1.). Daar in paragraaf
3.2 reeds bleek dat de problemen rond deze toepassing van
het model zich toespitsen op het verschijnsel van de toe-
treding, zoeken wij de noodzakelijke vereenvoudiging voor-
namelijk bij de uittredingskansen. Om echter in staat te
zijn de invloed van die vereenvoudiging achteraf te onder-
zoeken onderscheiden wij met betrekking tot de uittreding
twee varianten, te weten een variant A, waarbij de uittre-
dingskans voor alle omvangsklassen i? ldezelfde is, en
een variant B, waarbij het slechts mogelijk is met een po-
sitieve kans uit te treden uit de omvangsklasse 1.

In beide gevallen wordt dus slechts é én uittredings-
kans onderscheiden, waardoor met betrekking tot de rijen
van de matrix van overgangswhn, die corresponderen met de
klassen 1 en hoger, drie onafhankelijke parameters worden
geschat. Dit betekent dat het mogelijk is voor de klasse
0 vier onafhankelijke parameters te schatten. Wij kunnen
dus behalve voor de kans t~ dat een potentiële toetreder
niet toetreedt positieve waarden voor de toetredingskansen
t1 tot en met t4 toelaten. De matrix van overgangswhn wordt
dus voor variant A gegeven door
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5

6

7

0 1 2 3 ~ 5 6 7
t0 t1 t2 t3 t~

u (1-u)(1-r1) ( 1-u)r1

u (1-u)r-1 ( 1-u)r0 ( 1-u)r1

u (1-u)r-1 ( 1-u)r0 ( 1-u)r1

u (1-u)r-1 ( 1-u)r0 ( 1-u)r1

u (1-u)r-1 ( 1-u)r0 ( 1-u)r1

u (1-u)r-1 ( 1-u)r0 (1-u)r1

u (1-u)r-1 ( 1-u)(1-r-1)
J

en voor variant B door 1)

1) Volgens de matrix van overgangswhn (3.1.2.1.) zou de tweede
regel hebben moeten luiden

u (1-u)(1-r1) (1-u)r1.
In het minimaliseringsvraagstuk ter schatting van de para-
meters zou hierdoor de te minimaliseren functie van de vierde
graad zijn geworden. Het vraagstuk is dan geen kwadratisch
programmeringsprobleem meer, maar een meer algemeen convex
programmeringsprobleem. Het zou kunnen zijn opgelost met
behulp van de methode van detoegelaten richtingen (Vgl.:
G. Zoutendijk, Methods of Feasible Directions, Elsevier,
Amsterdam, 1960). De betekenis van die verfijning werd te
gering geacht om de extra werkzaamheden, die de realisatie
ervan zou hebben gevergd, te rechtvaardigen.

Dit probleem speelt bij variant A geen rol, omdat de
relevante variabelen in het minimalisatievraagstuk daar ge-
gevormd worden door u, (1-u)r-1,(1-u)r0 en (1-u)r1.
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r-1 r0 r1
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r
-1 r0 r1

r-1 r0 r1

r-1 r0 r1

r-1 (1-r-1)

3.3.3 De schattingsprocedure

Indien wij, zoals wij dat eerder deden in de paragrafen
2.2.5 en 2.3.6 , de parameters van het model schatten met
behulp van de methode van de kleinste kwadraten onder neven-
voorwaarden, zijn de waarden van de parameters in het algemeen
afhankelijk van het aantal potentiële tcetreders, dat wordt
onderscheiden. Dit is zowel het geval, indien wij voor het
begin van de beschouwde periode een aantal potentiële toe-
treders onderscheiden, daarop na elke overgang de toetreders
in mindering brengen en daaraan een aantal potentiële toe-
treders toevoegen, dat gelijk is aan het aantal uittreders, als
wanneer wij - op grond van welke overwegingen dan ook - voor
elke overgang een specifiek aantal potentiële toetreders
onderscheiden. Nu hebben wij in paragraaf 3.2 nagegaan door
welke overwegingen wij ons bij de bepaling van het te onder-
:~cheiden aantal potentiële toetreders zot:den kunnen laten leiden.



Daarbij bleek het niet mogelijk hanteerbare aanknopings-
punten te vinden.

Ook voor een alternatieve werkwijze, waarbij aan de kans
t~, dat een potentiële toetreder niet toetreedt, op grond
van exogene overwegingen een waarde wordt toegekend, kon
onvoldoende houvast worden gevonden.

Wel kunnen bij schatting volgens de methode van de
kleinste kwadraten onder nevenvoorwaarden waarden voor de
parameters worden verkregen, die onafhankelijk zijn van het
aantal potentiële toetreders, indien dat a.antal voor elke
overgang hetzelfde wordt gekozen. Daarbij moeten dan onder
de parameters van het model worden verstaan de overgangs-
whn r-1, rp en r1, de uittredingskans u en de toetredings-
kansen t1, t2, t3 en t~, genormeerd onder de klassen 1 tot
en met 4, dat wil zeggen de grootheden

~ ti
ti - 1-t~ i - 1, .....4.

Wij vatten deze bewering samen in
Stelling 3.3.3.1.

Bij schatting volgens de methode van de kleinste kwadraten
zijn bij de varianten A en B van het model, dat wordt
beschreven door de matrix (3.1.2,1.) van overgangswhn, de
schattingen van de waarden van de overgangswhn, de uittre-
dingskansen en van de toetredingskansen, genormeerd over
de relevante klassen, onafhankelijk van het aantal potentiële
toetreders, dat onderscheiden is, indien dat aantal voor
elke overgang hetzelfde wordt gekozen.
Het bewijs van deze stelling is opgenomen in Appendix D.

Men kan zich de werkwijze volgens stelling 3.3.3.1. zo
voorstellen dat het aantal potentiële toetreders bij elke
overgang wordt aangevuld tot het oorspronkelijke aantal
ongeacht het aantal toe- en uittreders bij de vorige overgang.
Dit impliceert dat bij de bepaling van de verschillen

F(tf1 ) - ~~ F(t )
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voor elke t het eerste element van de vector F(t) geli,jk
gesteld wordt aan, zeg, a.Opdat het systeem sluitend wordt
voor wat betreft het aantal ondernemingen, wordt het eerste
element van de vector F(t}1) dan gelijk gesteld aan

7 7
E (t) ~ (tf1)

a} i-1 fi - i-1 fi '

Deze werkwijze is equivalent aan het doen overgaan van
uittreders naar een absorberende klasse en het aanvullen
van het aantal potentiële toetreders met het aantal van
de uittreders.

De op deze wijze geschatte waarden van de parameters
van de varianten A en B zijn opgenomen in Appendix E.

3.3.4 De resultaten van de modeltoepassing

Wij beschouwen eerst de waarden van de parameters
van het model en toetsen deze met hun onderlinge relaties
aan de verwachtingen, welke wij daaromtrent hebben. Zo
ligt het voor de hand te verwachten dat de waarde van u
bij variant B groter is dan bij variant A, omdat in variant
B alleen uittreding uit klasse 1 mogelijk is en in variant
A uit alle klassen. Ook lijkt het redelijk te verwachten
dat de overgangswhn bij beide varianten van dezelfde
orde van grootte zijn. Hetzelfde geldt met betrekking tot
de toetredingskansen. Het verloop van de genormeerde toe-
tredingskansen moet bij beide varianten globaal hetzelfde
beeld te zien geven.

Aan de verwachtingen met betrekking tot de uittredings-
kansen wordt niet voldaan bij de Aardewerkindustrie en de
Ledernijverheid. Bij de Ledernijverheid e~ de Textiel-
nijverheid vertonen de overgangswhn een verloop, dat niet
strookt met hetgeen wij verwachtten. En de verwachte ge-
lijkvormigheid in het verloop van de genormeerde toe-
tredingskansen wordt niet aangetroffen bij Houtbewerking,
Kleding, Ledernijverheid en Textielnijverheid.



Wij beschouwen vervolgens de invariante verdeling
en doen dat weer aan de hand van de waarde voor k2. Tabel
3.3.4.1. bevat de waarde van k2 van de eerste toepassing
(variant 1) en van de varianten A en B van de derde
toepassing.

Tabel 3.3.4.1.

De waarden van k2.

Bedrijfsklasse Variant
1 A B

Aardewerkindustrie 0.0000 0.6222 0.7816
Papiernijverheid 0.5664 0.4524 0.4337
Chemische nijverheid 0.8549 0.2410 0.1467
Houtbewerking 0.5253 0.4394 0.4315
Kleding 0.6808 0.5882 0.4527
Ledernijverheid 0.5034 0.3831 0.4158
Metaalnijverheid 0.6451 0.4009 0.3576
Textielnijverheid 0.9598 0.6900 ~ 1

In het algemeen zijn de waarden van k2 kleiner geworden.
Dit is in overeenstemming met wat wij verwachtten. Immers,
bij de eerste toepassing werd ondersteld dat elke uit-
tredende onderneming werd opgevolgd door een toetreder.
Bij dederde toepassing werd gepoogd dit te ondervangen
en de toe- en uittreders afzonderlijk te laten verschijnen.
Omdat zowel toetreding als uittreding, naar in paragraaf
1.1.3 bleek, een drukkend effect heeft op de gemiddelde
omvang van de ondernemingen in een bedrijfstak, moet de
ontwikkeling bij de derde toepassing tot een kleinere



gemiddelde omvang leiden dan eerder. Dit komt tot uit-
drukking in een kleinere waarde van k2. Indien k2 kleiner
is dan 0.5, neemt de verwachting van de invariante verdeling
een eindige waarde aan. Dat was bij de eerste toepassing
alleen het geval bij de Aardewerkindustrie, maar nu bij
de derde toepassing bijna overal. Alleen de Aardewerkin-
dustrie en de Textielnijverheid vormen, met Kleding in
variant A, een uitzondering. Bij variant B voor de Textiel-
nijverheid neemt k2 zelfs een waarde groter dan één aan,
zodat een invariante verdeling in dat geval niet bestaat.

Op grond van de waarden van de parameters en de gedaan-
te van de invariante verdeling kan alleen bi,j de Papier-
nijverheid, Chemische nijverheid en de Metaalnijverheid
worden gesproken van resultaten welke overeenkomen met onze
verwachtingen.

Ten slotte willen wij de modeltoepassing evalueren
aan de hand van de kwaliteit van de beschrijving, die het
model geeft van de ontwikkeling van de omvangsverdelingen.
Cmdat wij de toetredingskansen genormeerd beschouwen volgens

t.
tl - 11t , i - 1,2, ....

0

kan een evaluatie als bij de eerste twee toepassingen van
het model plaatsvinden met behulp van het aantal feitelijke
toetreders en hoeft geen aantal potentiële toetreders te
worden onderscheiden. Informatie omtrent het aantal feitelijke
toetreders is echter niet beschikbaar en dus is een der-
gelijke evaluatie niet zonder meer mogelijk.

Op grond van de anomalieën in de waarden van de para-
meters ligt het voor de hand te onderstellen dat de kwali-
teit van de beschijving niet verbeterd is in vergelijking
met de eerdere toepassingen. Om dat na te gaan hebben wij
een geflatteerd beeld gecreëerd met betrekking tot de aan-
tallen toetreders. Indien de kwaliteit van de beschrijving,
die resulteert, als wij van die aantallen gebruik maken,
niet verbeterd blijkt, kan worden geconcludeerd dat deze
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derde toepassing van het model geen verbetering inhoudt.
Het geflatteerde beeld ten aanzien van de aantallen

toetreders is ontstaan door voor elke overgang afzonderlijk

een verwacht aantal toetreders te schatten. Dit is ge-

beurd met behulp van de methode van de kleinste kwadraten.

Op basis van twee opeenvolgende frequentieverdelingen

en de schattingen van de waarden van de parameters uit

Appendix E we~d een kleinste kwadratensom berekend als

functie van het aantal toetreders. Deze som werd gemini-

maliseerd zonder nevenvoorwaarden. Wanneer het verwachte

aantal toetreders negatief werd, hebben wij dat negatieve

aantal ongewijzigd in de verdere berekeningen betrokken.
In Appendix F zijn voor elk van de acht onderscheiden

bedrijfstakken de zeven vectoren van verwachte frequenties
weergegeven met de verwachte aantallen toetreders. Ook de

absolute waarden van de relatieve afwijkingen, die worden
verkregen uit de verwachte en de gegeven frequenties, in

de onderscheiden omvangsklassen, en de gemiddelden hier-

van zijn daarin opgenomen.
Voor wat betreft de verwachte aantallen toetreders worden

sterk verschillende resultaten verkregen voor de varianten

A en B bij Houtbewerking, Kleding en Ledernijverheid. Bij

de laatstgenoemde bedrijfsklassehangt dat samen met de

eerder gesignaleerde anomalie in de uittredingskansen, ter-

wijl bij Houtbewerking en Kleding de uittredingskansen wel-

iswaar inzoverre aan de verwachtingen voldoen dat de des-
betreffende kans bij variant B groter is dan bij variant A,

maar in plaats van een op grond van de frequenties in de
respectievelijke omvangsklassen te verwachten verhouding
van ca. 2 wordt daar een verhouding van ca. 35 bereikt.
Deze verhoudingen vormen de voornaamste oorzaak van de daar
geconstateerde verschillen in de verwachte aantallen toe-
treders.

De kwaliteit van de beschrijving van de ontwikkeling
van de omvangsverdeling door het model beoordelen wij weer
aan de hand van de gemiddelden van de absolute waarden van
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de relatieve afwijkingen over alle jaren. Deze zijn voor
de eerste toepassing (variant 1) en de varianten A en B
van de derde toepassing samengevat in Tabel 3.3.4.2.

Tabel 3.3.4.2.

Het gemiddelde van de absolute waarden van de relatieve
afwi j kingen .

Bedrijfsklasse Variant
}
~ 1 A B

Aardewerkindustrie
i

0.077g 0.1112 0.0977
~ Papiernijverheid 0.0817 0.0839 0.0824
~ Chemische nijverheid 0.0773 0.1362 0.1336
~ Houtbewerking 0.1675 0.1625 0.1592
~ Kleding 0.1210 0.1435 0.1352

Ledernijverheid 0.1173 0.2566 0.2089
Metaalnijverheid 0.0842 0.1055 0.1108
Textielnijverheid 0.0899 0.1233 0.1140

In deze tabel gaat onze aandacht in de eerste plaats uit
naar de bedrijfstakken Papiernijverheid, Chemische nijverheid
en Metaalnijverheid, omdat daarvoor op grond van de geschatte
waarden van de parameters een redelijke kwaliteit van de
beschrijving door het model kan worden verwacht. Ook in
die bedrijfsklassen is echter de kwaliteit van de beschrij-
ving verslechterd ten opzichte van de eerste toepassing on-
danks de wijze, waarop de verwachte aantallen toetreders
werden geschat.
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Een nadere beschouwing van de absolute waarden van
de relatieve afwijkingen in Appendix F leert weliswaar
dat de grootste afwijkingen geconstateerd zijn in de hogere
omvangsklassen, maar daaruit mag niet de conclusie worden
getrokken dat de toepassing van het model voor wat betreft
de processen van toe- en uittreding tot bevredigende re-
sultaten heeft geleid. Immers, in de eerste plaats zijn
de resultaten voor de laagste vier omvangsklassen geflatteerd
door de wijze, waarop de verwachte aantallen toetreders wer-
den geschat, en in de tweede plaats worden, wanneer de
schatting van de parameters moet plaatsvinden aan de hand
van geaggregeerde gegevens, ook de waarden van de overgangs-
whn be3nvloed door de wijze, waarop toe- en uittreding
in het model worden geintroduceerd.

Dat de kwaliteit van de beschrijving bij evaluatie
met behulp van bekende aantallen toe- en ~ittreders in
de loop van elke periode minder goed zou zijn dan bij de
eerste toepassing, ligt voor de hand. De waarden van de
parameters zijn immers geschat uit hetzelfde empirische
materiaal en bij de eerste toepassing boden de onderscheiden
toe- en uittredingskansen sj de mogelijkheid afwijkingen,
die werden veroorzaakt door fluctuaties in de processen van
toe- en uittreding te compenseren door nu eens als toetre-
dings- en dan weer als uittredingskansen op te treden. Deze
mogelijkheid ontbreekt bij de tweede versie van het model.
Dat die verslechtering ook plaatsvindt nu een geflatteerd
aantal toetreders geschat is, kan worden veroorzaakt door
karakteristieken van het model enlof door de gebruikte
schattingsprocedure.

Ten slotte blijkt het niet mogelijk een voorkeur uit
te spreken voor één van de varianten A en B, omdat de ab-
solute waarden van de relatieve afwijkingen bij beide
varianten ongeveer even groot zijn en een parellel verloop
te zien geven.
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De conclusie moet daarom luiden dat wij er aan de
hand van het beschikbare empirische materiaal niet in
geslaagd zijn het model, waarin met toe- en uittreding
expliciet rekening werd gehouden, op bevredigende wijze
toe te passen. Op de consequenties van deze conclusie
voor de appreciatie van het voorgestelde model en de
eisen, welke aan het empirische materiaal moeten worden
gesteld, gaan wij in het volgende hoofdstuk nader in.



HOOFDSTUK 4
EVALUATIE EN PERSPECTIEF

4.1 INLEIDING

In dit vierde en laatste hoofdstuk zullen wij in
verscheidene opzichten een balans opmaken. Wij hebben in
de paragrafen 0.3 en 0.4 een aantal eisen geformuleerd,
waaraan een model voor de beschrijving van de ontwikkeling
van de omvangsverdeling van ondernemingen in een bedrijfs-
tak naar onze overtuiging moet voldoen. Wij zullen nagaan
in hoeverre het voorgestelde model aan die eisen voldoet
en welke de conclusies zijn naar aanleiding van eventuele
afwijkingen tussen de gestelde eisen en het model.

De ontwikkelingsgang, volgens welke de constructie
van het model werd beschreven, werd enige malen onderbroken
om de hanteerbaarheid van het model aan de hand van empi-
risch materiaal betreffende de Nederlandse economie toe te
lichten. Nagegaan dient te worden welke betekenis aan die
toepassingen en de resultaten ervan kan worden toegekend,
waarbij één opmerkelijke eigenschap van het model, die nog
niet ter sprake kwam, afzonderlijk zal worden beschouwd.

In het verlengde hiervan ligt de vraag op welke wijze
die betekeni~ in de toekomst zou kunnen worden vergroot
en welke de vooruitzichten zijn om dat te realiseren. De
beantwoording van deze vraag impliceert het schetsen van
een perspectief voor de toepassing en verdere uitbouw van
het model. Wij zullen nagaan in hoeverre de contouren van dit
perspectief voor wat betreft het empirische materiaal en de
daarmee corresponderende mogelijkheden kunnen worden aan-
gegeven.

4.2. HET MODEL EN DE ERAAN GESTELDE EISEN

In de paragrafen 0.3 en 0.4 hebben wij vijf eisen
geformuleerd, waaraan het model moet voldoen:
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- Het model moet zodanig zijn dat de parameters ervan
uit empirisch materiaal kunnen worden geïdentificeerd.

- Het moet mogelijk zijn de adekwsatheid van het model te
beoordelen naar de mate, waarin met veranderingen, die
in het verleden hebben plaatsgevonden, rekening wordt
gehouden, of waarin veranderingen in het beschreven
systeem met succes kunnen worden voorspeld.

- Niet slechts de ontwikkeling van een deel van de verdeling,
maar van de gehele verdeling moet door het model worden
beschreven.

- Het model moet de ontwikkeling van de verdeling van periode
tot periode beschrijven en mag niet slechts de asymptotische
vorm van de verdeling genereren.

- De onderstellingen, waarop het model wordt gebaseerd, moeten
aan de hand van empirisch materiaal getoetst zijn of
kunnen worden.

Aan deze eisen werd nog een desideratum toegevoegd, namelijk
dat het model dynamisch zou zijn in de zin, die Samuelson
aan dat begrip toekende.

Wij bespreken de eisen en het desideratum in de aange-
geven volgorde.

Met betrekking tot de eis dat de formulering van het
model zodanig moet zijn dat het mogelijk is het met behulp
van het beschikbare empirische materiaal toe te passen kunnen
wij kort zijn. Het is bij beide beschouwde versies van het
model mogelijk gebleken waarden voor de parameters te schatten.
Wij kunnen daarom stellen dat aan de eis van identificeer-
baarheid voldaan is.

Ten aanzien van de mogelijkheid de adekwaatheid van het
model te beoordelen naar de mate, waarin het model recht
doet aan veranderingen, die in het verleden hebben plaats-
gevonden, ontstonden problemen bij de versie van het model,
waarbij expliciet rekening werd gehouden met de mogelijkheid
van toe- en uittreding. In paragraaf 1.1.3 werd geconcludeerd
dat beide elementen in het model dienen te worden opgenomen.



Een adekwate evaluatie van een dergelijk model op grond
van gegevens met betrekking tot het verleden blijkt echter
slechts mogelijk, indien informatie beschikbaar is over
het aantal toetreders en~of het aantal uittreders in elke
periode. Gegeven het beschikbare empirische materiaal schiet
het model in dit opzicht dus tekort. Het is niet mogelijk
gebleken dit tekort op te heffen door het model anders
te formuleren. Een oplossing van dit probleem zal eerst dan
worden bereikt, indien gegevens met betrekking tot tenminste
één van beide processen beschikbaar komen. Een Britse com-
missie heeft onlangs nog vastgesteld dat het verzamelen en
actueel houden van gegevens met betrekking tot kleine on-
dernemingen veel problemen oproept ten gevolge van het
spoedig weer verdwijnen van een relatief groot aantal nieuwe
ondernemingen en het gemakkelijk onopgemerkt blijven van het
feitelijk verdwijnen van kleine ondernemingen.l)

Een alternatief zou kunnen inhouden dat de evaluatie
van het model plaatsvindt aan de hand van de voorspelkracht
ervan. Op deze mogelijkheid zullen wij nog terugkeren.

Het model heeft niet een bepaalde bekende kansverdeling,
die in het verleden werd toegepast om de omvangsverdeling van
ondernemingen te beschrijven, als uitgangspunt, zoals veel
modellen, die eerder werden voorgesteld.2) Het mondt wel uit
in een invariante verdeling, welke tot die categorie behoort,
maar die Paretoverdeling is slechts op een deel van de
omvangsverdeling toepasselijk en dat was juist het bezwaar
tegen de modellen, die op een limietverdeling werden gebaseerd.
De ontwikkeling van de hele omvangsverdeling wordt do~r het
model beschreven zoals werd geëist. Dat dit bij de gedemon-
streerde toepassingen van het model voor wat betreft de lage

1) Small Firms, Report of the Committee of Inquiry on Small
Firms, Her Majesty's Stationary Office, London, 1971,
PP. 72-74.

2) Vgl. voetnoot 2 op pag. 11.



omvangsklassen niet volledig tot uiting kwam, was weer een
gevolg van het ontbreken van voldoende empirisch materiaal.

Het model is in staat de ontwikkeling van de omvangs-
verdeling van periode tot periode te beschrijven. In de uit-
eenzettingen rond het model werd gesproken van een ontwikkeling
van jaar tot jaar, bij de toepassingen werd op grond van de
data van de momentopnamen gekozen voor een periode van twee
jaar. Voor een oordeel over de adekwaatheid van het model is dit

onderscheid echter niet essentieel.
Bij de constructie van het model hebben wij ons gebaseerd

op een aantal onderstellingen, waarvan de geldigheid in een

aantal onderzoekingen, waarvan in de literatuur verslag werd

gedaan, was nagegaan. Zo hebben wij ondersteld dat de verwachte
relatieve grootte van de impulsen, die in de loop van een

periode op de omvang van een onderneming inwerken, voor alle
ondernemingen in een bedrijfstak dezelfde is. Deze onderstelling
vindt steun in tal van onderzoekingen en wordt nauwelijks
aangevochten, zodat geen twijfel rijst aan de geldigheid ervan.

Die twijfel is er wel ten aanzien van de onderstelling
dat ook de variantie van de impulsen in de loop van een periode

voor alle ondernemingen in een bedrijfstak dezelfde is. Men
krijgt uit de literatuur de indruk dat die variantie voor
grote ondernemingen wat kleiner is dan voor kleine. Het is
echter niet moeilijk het model zodanig te wijzigen dat met
de mogelijkheid van verschillen in die varianties wordt re-

kening gehouden. Maken wij een onderscheid tussen kleine
en grote ondernemingen en geven wij de omvangsklassen van
kleine ondernemingen aan met a en die van grote ondernemingen
met b, dan kan men de overgangswhn ra 1' ra 0 en ra 1 resp.,- ~ ~
rb 1' rb 0 en rb 1 onderscheiden waarbij de gelijkheid van
de~verwachte omvangsverandering kan worden gewaarborgd
met behulp van de voorwaarde

-ra~-1 f ra~1- -rb~ 1 f rb~1.

Indien de verschillen tussen grote en kleine ondernemingen in
dit opzicht groot blijken, kan voor kleine ondernemingen een

groter aantal overgangswhn worden onderscheiden, bijvoorbeeld
v~ ;.f. ,?oals hi..j de vierc!e v2riant ~~an de eerste versie van `~et
model, met als voorwaarde
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-2ra 2- ra 1 t ra 1 t 2ra 2--r t r
,- ~- ~ ~

Waar de scheidslijn tussen grote en kleine ondernemingen zou
moeten liggen, kan aan de hand van a priori overwegingen of
empirisch worden bepaald. Zo kan bij de Chemische Nijverheid,
die op basis van het proceskarakter van de produktiewijze
geformeerd is, een scheidslijn worden gelegd bij 50 perso-
neelsleden op grond van de overweging dat de bedrijven met
een grotere omvang voornamelijk bedrijven zijn met een gedi-
versifieerd produktenpakket en de bedrijven met een kleinere
omvang zich vooral hebben gespecialiseerd als toeleverings-
bedrijven voor bépaalde bedrijfstakken.
Eventueel zou zelfs een verdere uitsplitsing in categorieën
van klassen mogelijk zijn. Voor de toepassing van deze ver-
fijningen is echter een groter aantal paren opeenvolgende
verdelingen nodig dan ons ter beschikking stond.

Ook de onderstelling dat de impulsen van opeenvolgende
perioden stochastisch onderling onafhankelijk zijn zou dan
kunnen worden onderzocht door na te gaan, welke de conse-
quenties zijn voor de waarden van de overgangswhn, indien de
enkelvoudige Markovketen wordt vervangen door een tweevoudige.
Bij een tweevoudige Markovketen zijn de overgangswhn behalve
van de laatst-bereikte ook van de daaraan voorafgaande klasse
afhankelijk. Indien een groter aantal paren opeenvolgende ver-
delingen beschikbaar is, kan worden nagegaan of de invloed
van de voorlaatste klasse van betekenis is.

De onderstelling dat fusiebedrijvigheid niet van invloed
is op de ontwikkeling van de omvangsverdeling betekent een
simplificatie, welke werd ingegeven door de overweging dat de
introductie van belangrijker elementen, te weten de processen
van toe- en uittreding, voorrang heeft. Dat daarmee kon worden
volstaan, is een gevolg van het geaggregeerde karakter van
het empirische materiaal en de aard van de schattingsmethode,
welke daardoor noodzakelijk werd. Op het waarom en de reik-
wijdte daarvan gaan wij in de volgende paragraaf nog in.
Hier kan worden volstaan met de opmerking dat de onderstelling
voor een eerste benadering voldoende gefundeerd lijkt, maar
dat, zodra het model meer verfijnd wordt, de introductie van
het proces van fusering nodig zal zijn.

b,-1 b,1'
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Ten slotte vermelden wij pro memorie de onderstelling
dat de overgangswhn stationair zijn in de loop van de tijd.
Aan deze onderstelling en de fundering van de geldigheid
ervan was paragraaf 2.3 gewijd.

Overzien wij deze bespreking van de aan het model ge-
stelde eisen, dan kunnen wij concluderen dat er problemen
zijn ten aanzien van de mogelijkheid de adekwaatheid van het
model te beoordelen. Ook de onmogelijkheid de geldigheid van
enige onderstellingen, te weten de al dan niet gelijke va-
riantie van de impulsen ongeacht de omvang van de onderne-
mingen, die het betrof, het al dan niet stochastisch onderling
onafhankelijk zijn van de impulsen en de stationariteit van
de overgangswhn te toetsen vormt een inbreuk op de gestelde
eisen. Het is echter wel zo dat de onmogelijkheid deze moei-
lijkheden op adekwate wijze te ondervangen kan worden herleid
tot een gemis aan empirisch materiaal.

Vragen wij ons tot slot af of het model dynamisch is in
de zin van Samuelson. Er is in het model geen sprake van dat
"economic variables at different points of time are functionally
related",1) indien een functionele relatie in dit verband
wordt begrepen als een relatie, waarbi~j met elke combinatie
van waarden van verklarende variabelen één waarde van de om-
vang van een onderneming correspondeert. Toch is dit punt
niet doorslaggevend voor de beantwoording van de gestelde
vraag. De economische variabelen ontbreken, omdat in paragraaf
1.1.4 bleek dat het niet mogelijk is variabelen aan te wijzen~
die voor de ontwikkeling van de omvangsverdeling van onder-
nemingen van dobrslaggevende betekenis zijn.

Het antwoord zal daarom moeten worden gezocht in de eis
dat het model "generates its own behaviour over time, either
as an autonomous response to a set of "initial conditions"
or as a response to some changing external conditions"1~

1) Vgl. pag.5.



De beginvoorwaarden, waarvan sprake is, worden gevormd door de
omvangsverdeling aan het begin van de eerste periode en het
onderscheiden aantal potentiële toetreders. Formeel voldoet
de versie van het model met toe- en uittreders met de volgens
de methode van stelling 3.3.3.1. geschatte waarden van de pa-
rameters aan deze omschrijving. Wij zagen echter in paragraaf
3.1.4 dat het voor een adekwate beschrijving van de ontwik-
keling van de omvangsverdeling op wat langere termijn wenselijk
is het aantal toetreders in de loop van een periode op het
aantal potentiële toetreders in mindering te brengen en een
aantal dat gelijk is aan het aantal uittreders in de loop
van die periode eraan toe te voegen.

Om het model in dit opzicht op zijn mérites te kunnen
beoordelen moeten wij een duidelijk onderscheid maken tussen
de problematiek rond de schatting van waarden voor de para-
meters van het model en de wijze, waarop het model, gegeven
bepaaldeparameterwaarden, zijn beschrijvende functie vervult.
In paragraaf 3.3.3- werd de schattingsprocedure volgens
stelling 3.3.3.1. gekozen, omdat het niet mogelijk bleek een
duidelijke uitspraak te doen over het aantal potentiële toe-
treders en omdat een schatting van de parameters met behulp
van het aantal toegetredenen in de loop van elke periode on-
mogelijk is door gebrek aan empirisch materiaal.

Indien wij ons echter, gegeven bepaalde parameter-
waarden, concentreren op de wijze, waarop de beschrijvende
functie van het model, met name met betrekking tot de te ver-
wachten toekomstige ontwikkeling, moet worden uitgevoerd, is
het, naar in paragraaf 3.2.1- bleek, van belang dat een aantal
potentiële toetreders wordt onderscheiden, dat zich in de loop
van de tijd kan wijzigen. Ook in die configuratie is het
model dynamisch volgens de gegeven omschrijving. De moeilijk-
heden, welke gepaard gaan met de keuze van een waarde voor
het aantal potentiële toetreders, doen daaraan niets af.
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Gegeven de waarden van de oarameters r-1, r~, r1, u
en ti (i - 1,2,3,4) is het mogelijk voor elk binnen zekere
grenzen gekozen aantal potentiële toetreders de kans t~
dat een potentiële toetreder in de loop van een periode
niet toetreedt te schatten. Met behulp daarvan beschrijft
het model de ontwikkeling van de omvangsverdeling op dy-
namische wijze. De kwaliteit van die beschrijving hangt
echter samen met de waarden van de parameters en dus met
het beschikbare empirische materiaal en de schattingsproce-
dure. Op die schattingsprocedure gaan wij in de volgende
paragraaf bij de bespreking van de betekenis van de gedemon-
streerde modeltoepassingen nog in. Daar zal ook blijken dat
het aantal potentiële toetreders niet zo onbepaald hoeft te
zijn als het ons tot nu toe voorkwam.

In de omschrijving van een dynamisch model is nog sprake
van wijzigingen, welke zich buiten het model voltrekken,
en waarop het model autonoom zou moeten reageren. Dergelijke
wijzigingen kunnen het aantal potentiële toetreders en de
kans t0 dat een potentiële toetreder in de loop van een periode
niet toetreedt betreffen. Indien, op grond van overwegingen,
die hun motivering buiten het model vinden, een wijziging
in de genoemde grootheden wordt aangebracht, blijft het model
op dynamische wijze omvangsverdelingen genereren. Men kan de
gewijzigde waarden en de dan geldende omvangsverdeling be-
schouwen als nieuwe beginvoorwaarden. De exogene wijzigingen
beinvloeden niet de vorm van de omvangsverdeling op langere
termijn, maar slechts het aantal van de ondernemingen, waarop
de verdeling betrekking heeft.

De conclusie, welke uit deze overwegingen kan worden getrokken,
luidt dat het model dynamisch is, indieri dat begrip wordt
opgevat in de betekenis die Samuelson eraan toekende.

4.3 DE GEDEMONSTREERDE TOEPASSINGEN VAN HET MODEL

Om de balans te kunnen opmaken met betrekking tot de
gedemonstreerde toepassingen van het model is het noodzakelijk



de aard van de gebruikte schattingsmethode te beschouwen.
Bij de in paragraaf 1.2.2 besproken toepassing van een
Markovketenmodel was het empirische materiaal van dien aard
dat met betrekking tot het einde van elk jaar in de beschouwde
periode van elke onderneming de omvang bekend was. Wij kunnen
dan zien welke ontwikkeling de omvang van elke individuele
onderneming van jaar tot jaar heeft doorgemaakt, welke onder-
nemingen in de loop van het jaar zijn toegetreden en welke
hun omvang aan het einde van dat jaar is, welke ondernemingen
in de loop van het jaar zijn uitgetreden en welke hun om-
vang aan het einde van het voorgaande jaar was, en
welke ondernemingen in de loop van het jaar gefuseerd zijn.
Dit soort gegevens noemt men wel micro-data. De schattings-
procedure verloopt in zo'n geval tamelijk probleemloos,
zoals in paragraaf 1.2.2 werd beschreven. Alleen de moei-
lijkheid ten aanzien van het aantal potentiële toetreders
blij ft.

Wij hadden echter de beschikking over geaggregeerde
of macro-data. Daardoor was de situatie fundamenteel anders.
Wij moesten twee omvangsverdelingen in hun geheel met elkaar
vergelijken en op basis van een nader te kiezen criterium
uitmaken welke waarden van de parameters van het model er
voor zorgden dat uit het model, toegepast op de verdeling
met betrekking tot het begin van een periode, de beste aan-
passing aan de verdeling met betrekking tot het einde van
die periode resulteerde. Als criterium hebben wij daarbij
gekozen voor de kleinste som van de kwadraten van de afwij-
kingen. Er was geen dwingende reden om dit criterium te
kiezen. Wij hadden ook de kwadraten van de afwijkingen voor
de verschillende klassen gewogen bij elkaar kunnen optellen
en door de gewichten omgekeerd evenredig met de frequentie
in de desbetreffende klasse aan het einde van de beschouwde
periode te kiezen kunnen bewerken dat niet elke onderneming,
maar elke klasse eenzelfde gewicht in de som van de kwa-
draten van de afwijkingen zou hebben gekregen. Wij hadden
ons ook kunnen baseren op de gewogen of ongewogen som van
de absolute afwijkingen. Omdat dwingende redenen ontbraken,
hebben wij ons bediend van de meest gebruikelijke methode.
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Dat wij met gehele omvangsverdelingen tegelijk moesten
werken impliceert dat de waarden van de parameters slechts in
hun onderlinge samenhang mogen worden beschouwd en dat aan
de waarde van de afzonderlijke parameters geen betekenis kan
worden toegekend. Zo betekent in geval van micro-data een
lage waarde van (1-ui) ri ~ een grote mobiliteit vanuit~
klasse i. In geval van macro-data kan een dergelijke con-
clusie niet worden getrokken. Het is zelfs mogelijk dat het
tegendeel het geval is. De waarden van (1-ui-1)ri-1 1 en~
(1-uitl) ritl 1 bepalen met (1-ui) ri ~ de waarde van de~- ~
verwachte frequentie in klasse i. Hét antwoord op de vraag
uit welke klassen de ondernemingen in klasse i in werkelijk-
heid afkomstig zijn valt op grond van de uit macro-data
geschatte waarden van de parameters niet te geven.

Dit is ook de reden waarom bij de constructie van het
model aan fusiebedrijvigheid geen nadere aandacht hoefde
te worden geschonken. In geval van macro-data wordt een fusie
meestal zo opgevat dat de voor fusie grootste betrokken onder-
neming na fusie de omvang van de fusiepartners gezamenlijk
krijgt en dat de andere betrokken ondernemingen verdwijnen.
Dit kan tot consequentie hebben dat een onderneming vanuit
klasse i naar de klasse if2 of hoger overgaat, maar van grotere
betekenis is de invloed van een dergelijke procedure op de
uittredingskansen. Daarom moet in geval van micro-date ex-
pliciet met fusiebedrijvigheid worden rekening gehouden.

Bij macro-data is dit niet nodig, mits vaststaat dat het
proces van fusering niet in belangrijke mate vertekenend
werkt op het proces van de ontwikkeling van de omvangsver-
deling zoals dat door het model wordt beschreven. Dit nu
lijkt verzekerd op grond van de in paragraaf 1.1.3 aange-
haalde onderzoekingen, die slechts een geringe invloed van
fusies op de ontwikkeling van de omvangsverdeling van onder-
nemingen hebben gesignaleerd.
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De betekenis van de gedemonstreerde toepassingen blijft

dus beperkt tot de beschrijving, die zij geven van de ont-

wikkeling van de omvangsverdeling en tot de gedaante van de

invariante verdeling, welke uit de waarden ~van de parameters

in hun onderlinge samenhang kan worden afgeleid.
De beschrijvende kracht van het model hebben wij be-

oordeeld aan de hand van de absolute waarden van de relatieve

afwijkingen. Dat hiervoor een relatieve maat werd gekozen ligt

voor de hand. Dat aan de absolute waarde de voorkeur werd

gegeven boven het kwadraat is een keuze, die niet door dwingende

argumenten kan worden ondersteund. Hetzelfde geldt voor het

ongewogen middelen van die absolute waarden. Ook daarin komt

het arbitraire karakter van de gekozen maatstaf tot uit-
drukking.

Met behulp van die maatstaf hebben wij getracht de kwali-

teit van de beschrijving door het model te evalueren aan de

hand van veranderingen, die in het verleden hebben plaats-

gevonden. Door het model toe te passen op de verdeling met

betrekking tot het eind van de laatste onderscheiden periode

is het in beginsel mogelijk het model te evalueren aan de

hand van de mate, waarin het model een goede voorspelling
geeft van de toekomstige ontwikkeling, zodra verdelingen met

betrekking tot een later tijdstip beschikbaar komen. Omdat

dergelijke verdelingen echter niet beschikbaar zijn en om in

paragraaf 4.5 te bespreken redenen ook niet beschikbaar zullen

komen, moesten wij van deze mogelijkheid afzien. Indien ook

gegevens betreffende het aantal toetreders bekend zouden zijn,

zou daarbij ook de waarde van het aantal potentiële toetreders

nader kunnen worden afgebakend. Dit aantal, dat in principe

tussen 0 en ~ ligt, heeft een logische ondergrens in het

aantal feitelijke toetreders. De invloed van een extra po-

tentiële toetreder op de omvangsverdeling neemt, zoals in
paragraaf 3.2.1 bleek, af naarmate het aantal potentiële
toetreders toeneemt. Waar die invloed verwaarloosbaar klein

wordt, kan een bovengrens voor het aantal potentiële toetre-

ders worden vastgesteld en aan de hand van de invloed van

wijzigingen in het aantal potentiële toetreders op de voor-
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spelkracht van het model kan de waarde van het aantal poten-
tiële toetreders eventueel nader worden gelokaliseerd.

Uit de waarden van enige parameters van het model kan
een grootheid worden afgeleid, die bepalend is voor de ge-
daante, die de omvangsverdeling, zoals die door het model
beschreven wordt, op lange termijn gaat aannemen. Deze ver-
deling neemt dan voor de hogere omvangsklassen de vorm aan
van een Paretoverdeling met parameter

r
a --21og r1 ~

-1

als

en

v-r v-r„ r
a - - 21og { 2r ~ - í 2r " ) 2 - r1 },

-1 -1 -1

waarin

v - 1

als

1-u ,

In paragraaf 1.3.7 hebben wij gesteld dat de convergen-
tie van een willekeurige omvangsverdeling tot de invariante
verdeling, zoals die door het model wordt beschreven, monotoon
en degressief is. Onder de onderstelling dat het model de
ontwikkeling van de omvangsverdeling goed beschrijft is het op
basis van verdelingen, die betrekking hebben op verschillende



- 164 -

tijdstippen, en de invariante verdeling mogelijk een indruk
te krijgen van het aantal perioden, dat nog zal verlopen, voor-

dat de invariante verdeling in redelijke mate wordt benaderd.

Wij beschouwen daartoe de verdelingen met betrekking tot

maart 1953 en december 1970 en de invariante verdeling, die door
de varianten A en B van het model wordt gegenereerd. Wij
geven de verdelingen grafisch weer, door horizontaal af te

zetten de logaritme van de klassegrenzen en verticaal

de logarithme van het aantal ondernemingen groter dan de

desbetreffende klassegrens, zoals eerder werd gedaan in

figuur 2.2.3.1. Bovendien geven wij met behulp van twee

rechten aan welke de hellingshoek is van het lineaire ver-

band tussen beide grootheden voor i~ 4 volgens de varianten

A en B van het model, wanneer de invariante verdeling actueel

is. De plaats van deze rechten in de grafieken van figuur

4.3.1. is zonder betekenis; slechts de helling ervan is

van belang. Ook de waarde van de ordinaat van de uitgezette

punten is niet van belang, maar het gaat om de hellingshoek

van de rechte, die het verband beschrijft tussen de punten,

die corresponderen met de hoogste drie klassegrenzen.



Figuur 4.3.1. Het verband tussen log y~ en log aantal bedrijven ~ yi
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Op grond van figuur 4.3.1. kunnen de volgende conclusies
worden getrokken. Voor alle acht beschouwde bedrijfsklassen
is de hellingshoek van de rechte, welke correspondeert met
de invariante verdeling, die door het model wordt gegene-
reerd, in absolute waarde kleiner dan de hellingshoek, die
zowel voor maart 1953 als voor december 1970 wordt ver-
kregen, indien met behulp van de methode van de kleinste
kwadraten een rechte wordt aangepast aan de punten, die
corresponderen met de hoogste drie klassegrenzen. Voor wat
betreft Houtbewerking en de Ledernijverheid is de laatst-
genoemde hellingshoek voor 1970 in absolute waarde groter
dan voor 1953. Dit is in strijd met de eigenschap dat de
benadering van de invariante verdeling monotoon verloopt.

Het verschil tussen de hellingshoeken van de verdelingen
voor 1953 en 1970 enerzijds en de invariante verdeling ander-
zijds is tamelijk klein voor de Aardewerkindustrie en de
Textielnijverheid en in mindere mate de Metaalnijverheid.
De invariante verdeling wordt daar dus reeds dicht benaderd.
Bij de overige bedrijfsklassen is het verschil groter, maar
bij de Papiernijverheid neemt het in hoog tempo af, zodat
ook daar de invariante verdeling reeds spoedig dicht be-
naderd wordt. Voor de Chemische nijverheid is een dergelijke
mate van benadering nog ver verwijderd en hetzelfde geldt,
zij het in minder mate, voor Kleding.

De betekenis van de gedemonstreerde toepassingen van het
model ligt dus behalve in de beschrijving van de ontwikkeling
van de omvangsverdeling in de parameter van de invariante
verdeling van het model. Samenvattend kan worden gesteld dat
het model in de gedemonstreerde toepassingen ervan meer ade-
kwaat lijkt voor bedrijfsklassen, waar in de beschouwde pe-
riode sprake was van een toename van de activiteit dan waar
sprake was van een inkrimping van de bedrijvigheid.



De omstandigheid dat wij de vereenvoudiging in verband met
het aantal te schatten parameters voornameli,jk bij het proces
van uittreding hebben gezocht is daaraan waarschijnlijk niet
vreemd.

4.4 DE STABILITEIT VAN DE INVARIANTE VERDELING

In paragraaf 1.1.4 hebben wij geconcludeerd dat de ont-
wikkeling van ~e omvangsverdeling van ondernemingen het best
kan worden beschreven met behulp van een model uit de theorie
van de stochastische processen. Wij concludeerden in paragraaf
1.3 dat een dergelijk model de vorm van een stationaire
enkelvoudige Markovketen aanneemt. Een dergelijke Markov-
keten genereert, indien aan enige voorwaarden voldaan is,
een invariante verdeling, die een limietverdeling is, welke
monotoon en degressief benaderd wordt.

Indien een situatie bereikt is, waarin een beschrijving
van de omvangsverdeling met behulp van de invariante verdeling
actueel is, wil dat niet zeggen dat er geen overgangen meer
plaatsvinden, want de matrix van overgangswhn van de Markov-
keten blijft het proces beschrijven. Het dan bereikte evenwicht
wordt echter gekenmerkt door een zodanige verdeling van de on-
dernemingen over de omvangsklassen dat het verwachte aantal
ondernemingen, dat per periode naar een bepaalde klasse over-
gaat, gelijk is aan het verwachte aantal ondernemingen, dat
die klasse in de loop van die periode verlaat. Het resultaat
is een omvangsverdeling, die stabiel is in de loop van de tijd.

Die stabiliteit komt tot uitdrukking zowel in de gedaante
van de omvangsverdeling als in de waarde van de parameter(s)
ervan. In de tweede versie van het voorgestelde model neemt
de invariante verdeling voor de hogere omvangsklassen de gedaante
aan van een Paretoverdeling en wordt de parameter ervan voor
het geval dat de uittredingskans tot nul nadert bepaald door
de overgangswhn r-1 en r1 en voor het geval dat die kans tot
een positieve limiet u nadert door de overgangswhn (1-u)r-1 en
(1-u)r1 ,



Gegeven de stationariteit van de overgangswhn is dus ook de
waarde van de parameter constant in de loop van de tijd.

Naar aanleiding van het voorgaande kan men zich afvragen
of in de praktijk voorkomende verdelingen goed met behulp
van stabiele Paretoverdelingen beschreven kunnen worden.
Indien het model namelijk een goede beschrijving geeft van
de ontwikkeling van de omvangsverdeling van ondernemingen,
is het denkbaar dat die ontwikkeling ten aanzien van een
bepaalde populatie van ondernemingen zover is voortgeschreden
dat een stabiele Paretoverdeling de omvangsverdeling in
goede benadering beschrijft. En als dat nergens het geval
blijkt, zou dat een reden kunnen zijn enige reserve in dit
opzicht ten aanzien van het model in acht te nemen.

In paragraaf 4.3 hebben wij gezien dat van een stabiele
Paretoverdeling voor wat betreft de acht beschouwde Neder-
landse bedrijfsklassen nog geen sprake is en in paragraaf
1.1.3 zagen wij aan de hand van de beschikbare literatuur
dat bij een vergelijking van omvangsverdelingen met betrek-
king tot twee tijdstippen in het algemeen blijkt dat zowel
het gemiddelde als de variantie van de logaritme van de
omvang in de loop van de tussen die tijdstippen liggende
periode is toegenomen. Van stabiele waarden voor de para-
meters van de verdeling van de omvang van ondernemingen is
in h~t algemeen dus (nog) geen sprake.

Ten aanzien van de verdeling van aandelenkoersen en
personele inkomens is in de literatuur wel regelmatig sprake
van stabiele Paretoverdelingen, zij het dat er met betrekking
tot het geval van de aandelenkoersen geen eenstemmigheid bestaat.l~

1) Vgl. voetnoot op pag. 18.



Wij laten daarom de verdeling van de aandelenkoersen buiten
beschouwing en richten onze aandacht op de verdeling van
de personele inkomens over inkomensklassen.

Dat dergelijke verdelingen voor de hogere inkomens-
klassen in goede benadering kunnen worden beschreven met
behulp van een stabiele Paretoverdeling is met betrekking
tot een groot aantal landen en ten aanzien van verschillende
perioden vastgesteld. Die stabiliteit is zelfs dermate groot
dat zij in het verleden aanleiding heeft gegeven tot allerlei
maatschappij-theoretische beschouwingen omtrent "natuurlijke
evenwichtswaarden" voor de parameter van de verdeling.l)
Met betrekking tot de personele inkomensverdeling blijkt
echter ook dat de ontwikkeling ervan in goede benadering kan
worden beschreven met behulp van de eerste variant van
het model dat in paragraaf 2.1 werd voorgesteld.2) ~ieruit
blijkt dus dat meteen door het model gegenereerde Pareto-
verdeling ook in werkelijkheid een dergelijke verdeling kan
corresponderen.

Uit het (nog) niet voorkomen in de praktijk van stabiele
Paretoverdelingen van de omvang van ondernemingen over hogere
omvangsklassen kan daarom niet worden geconcludeerd dat
het model om deze reden niet aanvaardbaar zou zijn.

1) Vgl. o.m.: P. Tommissen, De Wet van Pareto, Sint-Aloysius-
handelshogeschool, Brussel, 1971 en de daar vermelde
literatuur.

2) Vgl. o.m.: D.G. Champernowne, A Model of Income Distri-
bution, The Economic Journal, 63 (1953), pp. 318-351;
G.R. Mustert, The Development óf the Income Distribu-
tion in the Netherlands after the Second World War, E.I.T.
Research Memorandum 47, Tilburg, 1974.
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4.5 HET PERSPECTIEF VOOR DE TOEPASSING VAN HET MODEL

In de voorgaande paragrafen is herhaaldelijk een be-
hoefte gebleken aan meer en beter empirisch materiaal. Het
meer zou moeten bestaan uit een groter aantal paren opeen-
volgende waarnemingen, het betere uit gegevens betreffende
de kleine ondernemingen en vooral het aantal toetreders
in de loop van een periode. Met behulp van dat materiaal zou de
schattingsprocedure kunnen worden verbeterd, een adekwate
evaluatie van de beschrijving door het model mogelijk worden
en zouden enige onderstellingen, aan de geldigheid waarvan
enige twijfel bestaat, nader kunnen worden onderzocht.

Een geheel andere situatie ontstaat echter, wanneer
het mogelijk zou blijken over micro-data met betrekking tot
de ontwikkeling van de omvang van ondernemingen te beschikken.
Indien dat het geval is, kunnen alle onderstellingen op hun
geldigheid worden onderzocht. Bovendien kunnen modificaties in
het model worden aangebracht, waar aan de onderstellingen
in onvoldoende mate wordt voldaan. Voorts kan een eenvoudiger
schattingsprocedure worden gebruikt en kan de betekenis van
elke parameter ir.dividueel worden beschouwd. Ten slotte
kunnen vereenvoudigingen ter beperking van het aantal te
schatten parameters achterwege blijven. Aan dergelijk empirisch
materiaal dient verre de voorkeur te worden gegeven boven de
macro-data, waarover wij beschikten.

Dergelijke micro-data beginnen beschikbaar te komen
bij het Algemeen Bedrijfs Register (A.B.R.) van het Centraál
Bureau voor de Statistiek. Het A.B.R. bevat onder meer de
naam, het adres, een aanduiding van de omvang,van de hoofd-
activiteit en van hoogstens vijf nevenactiviteiten van alle
bedrijven, die in Nederland personeel in loondienst hebben,
uitgezonderd de overheidsdiensten en de landbouwbedrijven.
Behalve de twee genoemde sectoren worden alleen de zogenaamde
éénmansbedrijven niet bestreken. Het A.B.R. is mogelijk
geworden door de invoering van de Wet op de Arbeidsongeschikt-
heidsverzekering (W.A.O.) in 1967. In deze wet is een mel-
dingsplicht bij één van de 26 bedrijfsverenigingen, die met
de uitvoering van de W.A.O. zijn belast, opgenomen voor elk



bedrijf, dat loon uitbetaalt. De kring der verzekerden
in het kader van de W.A.O. omvat namelijk allen, die in
loondienst zijn. De bedrijfsverenigingen geven wijzigingen
in het bestand van bedrijven met mensen in loondienst
door aan het A.B.R. Het C.B.S. benut het A.B.R. als be-
richtgeversbestand voor tal van economische statistieken.

De aanduiding voor de omvang van een bedrijf is in
het A.B.R. opgenomen om gestratificeerde steekproeftrek-
kingen uit het berichtgeversbestand van een statistiek
mogelijk te maken. Er worden negen omvangsklassen onder-
scheiden op basis van het aantal mandagen, waarvoor het des-
betreffende bedrijf in het afgelopen jaar loon heeft uit-
betaald. Het betreft dus een tijdvakgrootheid en geen tijd-
stipgrootheid, zoals het aantal werkzame personen op een
peildatum. Het criterium is nauwkeuriger dan het aantal werk-
zame personen, waarbij personen, die minder dan 15 uur
per week werken, niet worden meegeteld en alle anderen vol-
ledig worden meegeteld.

De aanduiding van de activiteiten van het desbetref-
fende bedrijf vindt plaats op basis van een standaardbedrijfs-
indeling (S.B.I.). Deze S.B.I. is regelmatig veranderd, maar
het ligt in de bedoeling de S.B.I., die in 1974 werd inge-
voerd, gedurende een aantal jaren ongewijzigd te laten.

Het A.B.R. is voortdurend aan wijzigingen onderhevig, maar
aan het einde van elk jaar wordt het hele register gedupli-
ceerd, waardoor de stand van zaken op equidistante tijdstippen
wordt vastgelegd. Deze momentopnamen vormen het empirisch
materiaal, met behulp waarvan de toepassing van het gecon-
strueerde model op basis van micro-data over enige jaren
moge li j k wordt .

Doordat elk individueel bedrijf dan een afzonderlijke waar-
neming vormt, zal het mogelijk zijn het model toe te passen
niet slechts op bedrijfsklassen, maar op een veel fijner on-
derverdeling in bedrijfsgroepen en vaak zelfs bedrijfssub-
groepen. Hierdoor kan ook de mate van produktdifferentiatie
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als dimensie van de industriële structuur op meer adekwate
wijze in de beschouwing worden betrokken. Bovendien kan door
de beschikbaarheid van de gemeente, waar het bedri,jf werk-
zaam is, in relevante gevallen de geografische spreiding
als dimensie in aanmerking worden genomen.

Met behulp van de gegevens van het A.B.R. kan dus niet

slechts de betekenis van de toepassingen, welke in het voor-

gaande werden gedemonstreerd, worden vergroot, maar boven-

dien het model meer adekwaat de rol gaan spelen, die wij het
in het kader van de bestudering van de industriële organisatie
hadden toegedacht. Dan ook kan blijken op welke punten het
model wijziging en aanvulling behoeft. Totdat de realisatie
daarvan heeft plaatsgevonden, sluiten wij ons aan bij Lee
en Berry, waar zij stellen: "We recognize the basic deficiency
of Markov process analysis, (....) in that it implies aggre-
gates of economic forces which do not submit to speci~ic
theoretical test. However, we feel that many useful appli-
cations of this tool can and will be made as more economic
premisés can be incorporated into models which use the
basic Markov process. (....) When richer models are con-
structed and the now skeleton framework is clothed with
more specifiable variables, Markov process analysis may
enjoy more legitimate economic application."1)

1) G.E. Lee en J.H. Berry in The American Journal of Agricul-
tural Economics, 50 (1968), p. 751.
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SAMENVATTING

Het begrip "structuur van een bedrijfstak" speelt een
centrale rol in de theorie van de industriële organisatie.
Men beschouwt daarin de wijze van bedrijfsvoering van de
ondernemingen in een bedrijfstak tegen de achtergrond van de
structuur ervan. De relaties, die tussen de wijze van bedrijfs-
voering en de structuur kunnen worden vastgesteld, winnen aan
betekenis, indien de structuur op dynamische wijze wordt
beschouwd. Een model, dat de ontwikkeling van die structuur
in de loop van de tijd beschrijft, kan daarbij een belangrijk
hulpmiddel zi j n.

"Structuur van een bedrijfstak" is een meer-dimensionaal
begrip. Indien alle relevante dimensies in een dergelijk
model worden opgenomen, ontstaat een zeer complex geheel. Dit
klemt temeer, daar het model moet voldoen aan enige eisen,
die de adekwaatheid en toepasselijkheid ervan waarborgen.
De voornaamste dimensies, die in het model een plaats behoe-
ven, zijn het aantal ondernemingen in een bedrijfstak, de om-
vangsverdeling van die ondernemingen en de~barrières, die toe-
treding tot de bedrijfstak bemoeilijken. Een dynamisch model
van de ontwikkeling van de structuur, waarin deze dimensies
zijn geincorporeerd, kan worden omschreven als een model van
de ontwikkeling van de omvangsverdeling van de ondernemingen
in een bedrijfstak.

Uit onderzoekingen, die de omvangsverdeling van onderne-
mingen tot object van studie hadden, is gebleken dat die
verdeling in de loop van de tijd verandert en dat die ver-
anderingen niet de gedaante van de verdeling betreffen, maar
tot uitdrukking komen in de waarden van de parameters ervan.
Daarbij is komen vaststaan dat het ontstaan van nieuwe onder-
nemingen en het verdwijnen van bestaande ondernemingen een
belangrijke invloed hebben bij de ontwikkeling van de omvangs-
verdeling. Voorts is aangetoond dat fusiebedrijvigheid daarbij
een ondergeschikte rol speelt. Bij nader onderzoek naar ken-
merken van ondernemingen, die bij de ontwikkeling van door-
slaggevende betekenis zijn, is het duidelijk geworden dat het



niet mogelijk is één of ineer andere kenmerkén aan te wijzen
dan de reeds bereikte omvang. En ten slotte is daarbij
gebleken dat de wijze, waarop de invloed van de bereikte
omvang van de ondernemingen tot uiting komt in relatieve
omvangsveranderingen, voor ondernemingen met een geheel
verschillende omvang dezelfde is en dat daarbij sprake is

van een grote variabiliteit in de relatieve omvangsver-
anderingen.

Op grond van die variabiliteit en de afwezigheid van
systematische factoren anders dan de reeds bereikte omvang
hebben wij besloten de ontwikkeling van de omvangsverdeling
voorwerp te maken van een stochastisch proces. Vanwege
de reeds bereikte omvang als systematische factor neemt
dat proces de vorm aan van een Markovproces. Om een duidelijk

beeld van de ontwikkeling van de omvangsverdeling te krijgen

en het mogelijk te maken de parameters van het model uit
empirisch materiaal te schatten, wordt de omvangsverdeling
beschouwd als een frequentieverdeling over een aantal klassen.

Dit impliceert dat het Markovproces de vorm aanneemt van een
zogenaamde Markovketen.

Een dergelijk procesmodel werd reeds eerder met hetzelfde
doel toegepast. Een nadere beschouwing daarvan leidt tot
de slotsom dat de toepasselijkheid van een dergelijk model
niet afhankelijk is van een bepaald type structuur van een
bedrijfstak en van de hantering van een bepaald omvangscri-
terium. Voorts kan daaruit worden geconcludeerd dat een
aftelbaar oneindig aantal klassen moet worden onderscheiden,
die allen onderling bereikbaar zijn, en dat het aanbeveling
verdient de klassegrenzen zo te kiezen dat behoudens rand-
voorwaarden voor elke klasse de bovengrens eenzelfde aantal
malen de ondergrens is. Verder is gebleken dat de invloed
van de reeds bereikte omvang als systematische factor slechts
voor wat betreft de duur van één periode in ogenschouw
hoeft te worden genomen. Een ten slotte is het duidelijk
geworden dat voor een adekwate beschrijving van de ont-
wikkeling van de omvangsverdeling in het model een plaats
moet worden ingeruimd voor de potentiële toetreders. De



onderstelling dat de parameters van het model constant zijn
in de loop van de tijd vormt het onvermijdelijk sluitstuk
van de uitgangspunten voor de constructie van het model.

Een eerste versie van het op deze uitgangspunten ge-
baseerde model maakt gebruik van de onderstelling dat
het aantal ondernemingen in een bedrijfstak in de loop
van de tijd constant is. In de matrix van overgangswaar-
schijnlijkheden (overgangswhn) van de Markovketen zijn, be-
houdens randvoorwaarden, op basis van de gekozen klasse-
indeling en de gelijke kansverdelingen van de relatieve
omvangsveranderingen, ongeacht de reeds bereikte omvan~,
een aantal voor elke klasse identieke overgangswhn onder-
scheiden. De overgangswh ri geeft de kans aan dat een onder-
neming in de loop van een periode i klassen stijgt. Omdat
de relatieve omvangsverandering van een onderneming in de
loop van een periode in het algemeen klein is, ligt het
voor de hand grenzen te stellen aan de mogelijke waarden
van i. Daar elke klasse vanuit elke klasse moet kunnen worden
bereikt, worden steeds r-1, r~ en r1 onderscheiden. Daarnaast
zijn varianten beschouwd waarin bovendien r-2, of r2, of
r-2 en r2 werden onderscheiden.

Voor elk van de vier varianten geldt dat de omvangs-
verdeling nadert tot een limietverdeling, indien de ver-
wachte omvangsverandering van de ondernemingen negatief is,
waarbij de verwachte omvangsverandering wordt afgemeten aan
het verwachte aantal klassen, dat een onderneming op-
schuift:

Indien het aantal klassen, dat een onderneming in de loop
van de periode kan stijgen, beperkt blijft tot één, is die
limietverdeling een Paretoverdeling. Als een onderneming in
de loop van een periode meer dan één klasse kan stijgen, ont-
staat een verdeling, die voor de hoge omvangsklassen asymptotisch
tot een Paretoverdeling nadert.



De vier onderscheiden varianten zijn toegepast op het
empirisch materiaal, dat met betrekking tot de Nederlandse
economie beschikbaar is. De parameters van het model zijn
geschat met behulp van de methode van de kleinste kwadraten
onder nevenvoorwaarden. De som van de overgangswhn moet
immers voor elke rij van de matrix gelijk zijn aan één en hun
waarden mogen niet negatief zijn. Het kwadratische program-
meringsprobleem, dat daarbij ontstond, werd opgelost met
behulp van de simplexmethode voor kwadratische programmering
van van de Panne en Whinston.

Aan de voorwaarde voor het bestaan van een limietver-
deling wordt door de geschatte waarden van de parameters voor
alle vier varianten en alle acht beschouwde bedrijfstakken
voldaan. Waar een overgangswhn r2 werd onderscheiden, is
de geschatte waarde ervan of nul of zeer klein. Indien een
overgangswh r-2 werd onderscheiden, ontstaat soms het
opmerkelijke beeld dat de geschatte waarde ervan groter is
dan die van r-1. Daarom en omdat de beschrijving van de
ontwikkeling van de omvangsverdeling met behulp van de variant
met een mogelijk omvangsstijging en -daling van één klasse
per periode tot de beste resultaten leidt, werd die variant
gekozen als uitgangspunt voor de verdere beschouwingen.

Daarbij werd allereerst aandacht geschonken aan de onder-
stelling dat de overgangswhn constant zijn in de loop van de
tijd. Het staat vast dat aan deze onderstelling niet is vol-
daan, omdat met name de ontwikkeling op het niveau van de ge-
hele bedrijfstak onderworpen is aan de invloed van de conjunctuur.
De onderstelling kan beter worden gemotiveerd voor de ontwik-
keling van de omvang van de individuele ondernemingen ten op-
zichte van de ontwikkeling van de gehele bedrijfstak. Wij
hebben daarom getracht het empirische materiaal, voorzover
mogelijk, te corrigeren voor de variabiliteit in de tijd op
het niveau van de bedrijfstak. De beschrijving door het model
werd door deze correctieprocedure echter niet verbeterd en wij
hebben die correctie daarom in het vervolg achterwege gelaten.



Vervolgens werd de onderstelling dat het aantal onder-
nemingen in de loop van de tijd constant is weggelaten en het
model uitgebreid met de mogelijkheden tot de bedrijfstak toe
te treden en uit de bedrijfstak uit te treden. Wij hebben
daarbij ondersteld dat er een omvangsklasse is zodanig dat
geen onderneming in een hogere omvangsklasse toetreedt.
Ten aanzien van de uittreding hebben wij twee gevallen
onderscheiden. Het eerste geval is het spiegelbeeld van het
zojuist genoemde met betrekking tot toetreding en houdt in dat
er een omvangsklasse is zodani~ dat geen onderneming uit een
hogere omvangsklasse uittreedt. Vanaf een zekere klasse geldt
dat de kans op uittreding gelijk is aan nul. Het andere geval
is dat de uittredingskans nadert tot een positieve limiet
en impliceert de onderstelling dat er een klasse is zodanig
dat de uittredingskansen voor alle hogere omvangsklassen gelijk
en positief zijn.

In beide gevallen bestaat er onder de voorwaarde dat
de verwachte omvangsverandering negatief is een limietver-
deling, die voor de hogere omvangsklassen de gedaante aan-
neemt van een Pareto-verdeling. Het betreft hier de omvangs-
klassen, waarin geen toetreding mogelijk is en vanwaar uit-
treding niet met een andere kans plaatsvindt dan vanuit de
naastliggende lagere klasse.

Indien wij het aantal ondernemingen in de beschouwing
betrekken, is het noodzakelijk een aantal elementen te
onderscheiden, dat in de klasse is, vanwaar uit toetreding
plaatsvindt en waar naartoe ondernemingen bij uittreding
overgaan, de klasse van potentiële toetreders, Het is niet
mogelijk gebleken in de economische literatuur enig houvast
te vinden, met behulp waarvan een aantal potentiële toe-
treders kan worden onderscheiden. De problemen, welke
hierdoor ontstaan, zouden kunnen worden ondervangen door op



grond van exogene overwegingen een numerieke waarde toe te
kennen aan de kans, dat een potentiële toetreder in de loop
van een periode niet toetreedt. Daarmee worden dan de toe-
tredingsbarrières expliciet in de beschouwing betrokken.
Het blijkt echter ook niet mogelijk voor de vaststelling
van deze waarde in de literatuur voldoende aanknopings-
punten te vinden.

Indien wij ons daarom bij de schatting van waarden voor
de kansen op toetreding in een bepaalde klasse zouden be-
perken tot de schatting van toetredingskansen onder de voor-
waarde dat er van toetreding sprake is, zou kunnen worden
volstaan met gegevens, die betrekking hebben op het feitelijke
aantal toetreders in de loop van elke periode. Dergelijke
gegevens zijn echter niet voorhanden. Het blijkt niettemin
mogelijk waarden voor de parameters van het model te schatten,
omdat men kan bewijzen dat de waarden van de overgangswhn,
uittredingskansen en voorwaardelijke toetredingskansen
bij schatting volgens de methode van de kleinste kwadraten
onder nevenvoorwaarden onafhankelijk zijn van het aantal
potentiële toetreders, indien dat aantal voor elke periode
hetzelfde wordt gekozen. Op deze wijze zijn waarden voor de
parameters van het model geschat.

In verband met het beschikbare empirische materiaal moest
het aantal te schatten parameters worden beperkt. Daartoe
werden enige vereenvoudigingen aangebracht in de matrix van
overgangswhn. De vereenvoudigingen werden voornamelijk ge-
zocht bij de uittredingskansen. Twee varianten werden onder-
scheiden. In variant A is uittreding uit alle klassen met
dezelfde kans mogelijk, terwijl in variant B uittreding alleen
uit de laagste omvangsklasse mogelijk is.

De geschatte waarden van de parameters voldoen slechts
voor enkele bedrijfstakken volledig aan de verwachtingen, die
wij daaromtrent hebben. Aan de voorwaarde voor het bestaan
van de limietverdeling wordt bij variant A voor alle acht
beschouwde bedrijfstakken voldaan en bij variant B voor alle
bedrijfstakken op één na.



De waarde van de parameter ervan komt door de introductie in het
model van de mogelijkheden van toe- en uittreding beter over-
een met hetgeen wij verwachten dan bij de toepassing van de
eerdere versie van het model, omdat de verwachting van de
limietverdeling nu een eindige waarde aanneemt. Door het
ontbreken van empirisch materiaal betreffende het aantal
toetreders in elke periode is het niet zonder meer mogelijk
na te gaan hoe goed de beschrijving is, die het model geeft
van de ontwikkeling van de omvangsverdeling. Wel kan worden
vastgesteld dat die beschrijving minder goed is dan bij de
toepassing van de eerdere versie. Het is op grond van die
resultaten niet mogelijk een voorkeur voor variant A dan wel
variant B te motiveren.

Beschouwen wij het voorgestelde model in het licht van
de eisen, die wij er vooraf aan hebben opgelegd, dan blijkt
de onmogelijkheid na te gaan hoe goed de beschrijving vol-
gens de laatst voorgestelde versie is daarmee in strijd,
alsook het ontbreken van de mogelijkheid het empirische
materiaal op adekwate wijze te corrigeren voor afwijkingen
van de onderstelling dat de parameters van het model constant
zijn in de loop van de tijd. Daarnaast blijkt het niet
mogelijk enige onderstellingen van het model, waarvan de
geldigheid niet vaststaat, te toetsen. Deze bezwaren hangen
alle samen met karakteristieken van het beschikbare empi-
rische materiaal, te weten het geringe aantal beschikbare
paren opeenvolgende frequentieverdelingen en het ontbreken
van gegevens betreffende de aantallen toetreders in elke
periode.

De betekenis van de gedemonstreerde toepassingen van het
model komt niet naar voren in de individuele geschatte waarden
van de parameters, maar in hun samenhang, zoals die tot
uitdrukking komt in de beschrijving van de ontwikkeling van
de omvangsverdeling en de gedaante van de limietverdeling,
die door het model wordt gegenereerd. Hoewel het model met
de mogelijkheden van toe- en uittreding een minder goede
beschrijving geeft dan het model op basis van een constant
aantal ondernemingen, kan daaruit niet worden geconcludeerd



dat de laatstgenoemde versie de voorkeur zou verdienen boven
de eerstgenoemde. De betekenis van toe- en uittreding voor
de ontwikkeling van de omvangsverdeling staat immers on-
dubbelzinnig vast en bovendien kan slechts in de versie,
waarin beide processen een rol spelen, aan de waarde van
de parameter van de limietverdeling betekenis worden toe-
gekend.

Voor een meer adekwate toepassing van het model
daagt intussen enig perspectief, doordat het Algemeen
Bedrijfsregister van het Centraal Bureau voor de Statis-
tiek over enige jaren het empirische materiaal kan leveren,
dat een toepassing, die aan alle gestelde eisen voldoet,
mogelijk maakt.
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SUMMARY

In this thesis a mathematical model has been
built describing the development of the size dis-
tribution of firms in an industry. The introduction
outlines the place the model represents in the
theory concerning industrial organisation and a set
of conditions is formulated, which has to be met by
the model.

In order to determine both some starting points
for constructing the model and the shape it should
get,the first chapter considers the development of
the size distribution of firms. It is concluded that
the probability of a certain relative change of size
of a firm is independent on the size already attained
by the firrr~ and that the model has to be a stationary
single Markov chain with a denumerably infinite number
of classes, all of which have the same relative width.

In the second chapter a first version of the
model is constructed on the assumption that the number
of firms in an industry is constant over the years.
It is deducted that the Markov chain has a stationary
distribution, if the yearly expected change in size
of a firm taking the relative classwidth as an unit,
is negative. When a firm can move in upward direction
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only one class a year, the stationary distribution
is a Pareto distribution. When this condition is
not satisfied, the stationary distribution tends
asymptotically to a Pareto distribution for the
higher classes.

The model is applied to the relevant empirical
material, which is available with respect to the
Dutch economy. It turns out that the condition for
the existence of a stationary distribution is satis-
fied for all industries, that were considered and
that the quality of the description by the model is
acceptable.

The second chapter finishes with an inquiry
into the possibilities to meet the objections to the
stationarity assumption. These possibilities prove
to be very limited.

A second version of the model for a changing
number of firms in an industry is constructed in the
third chapter. It proves to be necessary to distin-
guish a class of potential entrants to the industry.
This implies that the number of potential entrants
or the probability that a potential entrant does not
enter the industry in a year has to be determined
with the aid of exogeneous factors. As this turns
out to be impossible, the attention as far as the
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entrance is concerned has to be restricted to the
probabilities of entrance in a certain class under
the condition that an entrance takes place.

To apply the model it has to be simplified with
respect to the exit of firms. The descri~tive power
of this second version proves to be less good than
that of the first version, but the parameter of the
stationary distribution has a value that makes more
sense than in the earlier case.

In the fourth chapter the model and its appli-
cation are evaluated and a perspective for future
applications of the model is outlined.
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-0.0117



TAREL A.3.3 : DF GFTRANSFORMEERDE FREAUENTIFVFRD~LINGEN

AANTAL BFDRIJVEN VOLG~NS DE NIEUWF KLASSE-INDELTNG

AANTAI. RFDRIJVEN UP HFT F.INDE VAN
GRnOTTFKt.ASSF MAAUT 1453 MAART 1955 SFPT. 1957 JUNI 1959 JUNI 1961

MINDER DAN 'LS, 1y5, 185, 175, 21~, 209,
25, - SU, 110, 114, 122, 1?2, 127,
5U, - 100, RS, 84. A8. 9n, 117,

~ui), - zOn, 42, 55, 63, 6~, 66,
?00, - 4iiG, ?7, 25, l9. 31, 32,
4~f1, - R~lir, 14, 13. 14. 1 S, 18,
ROU, EN MFFk 9, 12, 12, 1l. 13,

T~iTAAI 482. 488, Sn3. 54Q,

AANTAL REDRIJVEN OP HFT E1NDE V4N
GROOTTEKI.ASSE DFf'. 1G64 DFC. 19hb DEC, 1y6R DEC. 1970

MINDEk DAN ?5, 1Fi0, 1R0. 102. 20~,
25, - Scr, 130, 155, 133. 145,
S0, - 1O0, 104, 9S. 117. 115,

1U~~, - 7f~~'~, 58, 54, ~ 51 , h1 ,
200, - 4(l~i, 3n, 34. ?42, 14,
400, - 80í1, l0, 21 , ?2. 7t1,
6Ut), FN MErR 15, 17, 19, 21.

T~iTAA(- 545, 556, Sb6, 59?,

SH3,

PAGiNA A,10



APpEN[~IX A.4 ; REWFkKING VAN NOUTr KURKr STRO

TAREL A.4.1 ~ HET AANTAL REDRIJVEN VOLGFNS t'E GROOTTE VAN DF DFRS(`NFFLSTERKTE
AANTAL REDRIJVEN UP HFT FiNDF VAN

GRnrJTTFKLASSf MAaRT 1953 MAART 1955 SFPT, 1957 JUNI ~9~9 JUN1 1Uh1
MiNDER DAN 25, 586, 5R4, 554, 585, 578,

25, - SG, 273, 289. 2h9, 25~, 778.S0, - 100, 130, 150, 154, 14~i, 145,
100. - 20G, 29, 40, 36, 4?. 49,
200, - SU~). 14, 14, 14. 1 l. 11 ,
500, - 10u0, 3, 1, 3, ~, 2,

1 f10~, EN MEFR 0, 1, 1, 1, 1~

T(1TAA L 1~;1, 1~41, ~064,

GRAOTTEKLASSF

1n35, 1074,

AANTqL gEDRIJVEN (~P HFT FINDE VAN
DFr', 1464 DEC. ~966 DEC. 19bR GRO~TTFrLaSSE DEC. 1970

MINDEQ DAN ZS, Sb7,
25, - 5~~. 302,
50, - 10t1, 154,

1no, - 2w,i,, s~s,
700, - 50~~~, 1Z,
50u, - 100u. 4,

10U~, FN MFt-H 0,

Tr1TAAL

58n, 571. MtNDER nA~ 20, 410,
28?. 2R1. 20, - S0, 361,
159, 154, 50, - 10O, 144s~, 5R, 100. - 2no. s6;
15, 15, 200. - 50i~, 18,
4, 4. 500. - 1000, 3,
ci ,

10y5, 110Z,

0. 1000, FN MFFR 0,
10s;3, T(1TAAI 992,

RAGiNA a.~1



TABFL A.4.2 : DE f.r~EFFICIENTEN VAN HET RENADEREND POI,YNOOM

2 3 4 S
DE COFFFICIFNTEN VqN A, t RrX t C~X t D~X t E~X t F~X ,

C(1FFFICIFNTFN MAART 1~53 MAART 1955 SEPT. 1957 ~UNI 1959 JUNI 19h1

a - -r33.9606 29.29R0 -168,3577
a - R4.165t -20.0020 180,8084
(' - -'l8. 4t148 6. 7899 -72 . 4F 30
D - 4.10b8 -1.0615 14,1099
E - -0.2190 U.OSy2 -1.3484
F - N.V,T. N.V,T. 0,0506

COFFF tf, IF.NTEN

41.R7n4 139.70h3
-44,39f,6 -146,7940
22.04nst h3.8374
-S.t255 -13.6z54
0.~51~5 1,41;4

-0,~1z70 -0,0572

DEr , 1964 DFC. 1Qhh DEC, 19bR DEf„ 19'~fi

A - -6.5792 - 2.ftA15 - 2.K643 7.~2`~5
R - 10.4199 7.6733 7,6210 -O,y7"r-7
C- -2. 5653 - 1 .91 n6 - 1 . 891 (1 ~. ~8r~1
D - 0.1761 0.1?h5 U.1247 -0.~3~1
E- N.V,T. N.V.T. N.V.T, O,r10~~0
F- N.V,T. N.V.T. N,V,T. N.V.T.
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TARFL A.4.3 : DF. ~FTkANSF(1RMEERDE FREOUENTIEVERDELINGEN
AqNTAL BE~R1.tVEN ~l~LC,FNS ~E NiEUWF KL.ASSE-INDFLINf.

AANTAI REDRIJVEN OP HFT FiNDF VAN
GR~OTTEKLASSF MAAuT 1953 MAART 1955 SFPT. 1957 JUNI 1954 JUNI 19h1
MjNDER DAN ~5. 586, 584, SS4. 585, 578,25, - SU, 273, 289. 2h9. 25R, 278,

SU, - 1U~i, 130, 15~, 154. 14~). 145,100, -?nc~. ?4, 4~,. j(s. 4~. 44,
204, - 4b0, 11, 13, 12. 1(t, 10,
L00, - 80~1, S. 2. 5. 4. 2.
Bt~Q, EN MFFR 0, 1, 2, 7, 2.

T~iTAA L 1(135. 1n7a. 1031 . 1041 , 1064,

AANTq~ REpRiJVEN OP HFT ETNDE VAN
GROOTTEKIASSF DFC. 1964 DEC. 19t,6 DF.C. 1968 DEC, 19~0

MINDER D.4N ?5, Sh7, 586, 571. 51T.25, - 5t~. ~02. za~. zR1. 25U.
50, - 1U0, 154, 159, 154, 144,

100, - ?0~~. 56, 5h, 5R, 5~,
?00, - 40U, 11, 13, 13. 1~,,
Loo, - 8ou, 2, 3 3. 4.8on, EN MF~N 3. ?. 2. 1.

T(~TAA L 1095, 1102, 10A3. 99r.
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APPENDIX A,5 ; KlF11ING

T,4E3E1. A.5,1 : HFT AANrAI BF~RiJVEN VO~GFNS [1E GROOTTE VAN DE PFuSf~NFFI STERKTE

GROOTTEKI-ASSF

MINDEk DAN l5,
25, - Su,
50. - 100,

100, - ?OU,
2i)J, - St)f~,
500. - 100U,

1t1~~1. EN MF~R

TfiTAA ~

GROUTT EKI.ASS~-

MINDFIi DA~ 24,
25, - 5!~,
5~, - 1(if,.

1U0, - 20U,
7~0, - 5~0.
500 , - 1 OOG .

1000, EN MFFR
Tt1TA~l.

AANTAL QFORIJVEti' OP NfT FIrlt1F VAM
MA4uT 1053 MAART 1955 SEPT, 1957 JUNI 19~9 JUNI 19h1

6?7,
2~33.
1b1,

fs fi ,
3?,
7,
3.

457,
30U.
17A.
~39 ,
34.
1?.
?,

450, 49n, 493,
315, 292, 302,
2R6, 17~, 175,
91, 7~, 100,
~q, ~~1 , 38,
11 , ~. 10.

4. ~~. 5.

949, 10f,7. 1106. 1083, 1123,

AANTAL FFDRiJVEN i)P HFT FiNDE VAN
uFt', 1Q64 DFC. 19tih DEC. 196R GROOTTFKL~SSE DEC, 1y70

43R,
2n1,
1n2,
99,
55,
11,
5,

42h,
281,
1 69 ,
87,
59 ,
11,
S,

3~~7. MINDER nA~~ "líl, 238.
251. 20, - 50, ?95,
1h4. so. - 1n0, 137,
R1, 100, - 20~, 74,
SU. 200, - Sn~, 37,
,1, Soo. - ~nt1o. 8,
4. 1000, FN MFFR 4,

1O11, 103R, 9?9, TOTAAI 7V3,

PAC~iNA A,14



TARFI A.5,2 : DF rnFFFICIFNTEN VAN HET RENADEREND POLYNOOM

2 3 4 5
DE CUFFFICIENTEN VAN A t p~X . f.;X ~ D~X ; F~X t f~X ,
CnFFFtCIFNTFN MAA~T 1V53 MAART 1955 SEPT. 1957 JUNI 1959 JUNI 1961

a s 111.5359
R - -112.0368
(: - 47 , 2; 49
D - -9.8014
F - 0.9Q23
c - -0.0394

Cf1FFFICIENTFN DFr., 14i,4

A - -?1.Sï22
B - 52.4310
C - -~4.3085
b - 3.OSR6
E - -0.3?45
F - 0.0135

15b.35R8
-165.7201

72.1276
-15.5311

1 .64~a2
-0. (~6~1

DFC. 19h~5

-84,88ï0
10?..09~35
-44.3150
9,3790
-0.9756
0.0398

-97,4070 -110.Z4~2 134.7424
103.4R28 12T.59f5 -137,3435
-39.5181 -54,77F'.S 5R.1046

7.277Q 11.78~0 -12.0933
-0.654K -1.15~3 1,2?~9
0.4230 O.n4~~ -n,0490

DFC. 19hA (1EC. 19i0

-48,9177 11.47r.r3
61,1004 -4,j3~2

-26,0273 1.61r~9
5.3816 -O,t1F5

-0,5475 O,n?SS
0.0218 -O,~On7
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TABEL A.5.3 : OF GFTRANSFORMEFRDE FREOUENTIFVFRDELINGFN

AANTAL BFDR1JuEN V(1LGFNS DE NIFUWF KLASSE-I~JDFLING

AAN7AL BEDRIJVEN bP H~T EtNDE V4N
GROOTTEKLASSE MAAPT 1953 MAART 1955 SEPT. 1957 J(~NI ~959 JUNI 1961
MiNpER DAN 25, 427, 452. 450, 4yf1, 493,25, - SU, 2H3, 300, 315, 29?.. 302,50, - 100, 1b1, 178. 2K6. 176, 175,

1u0. - 700. b6, 8y, 01, 7z. 10U,
2U4, - 400, 1t3, 2U, 33, 35, 33,
~(10, - 8~'1, 9, 14. 15. 17. 12,
K00, EN MF(-R 5, 5, 6. 5, g,

TnTAAL 9y9 , 1 titi7. 1 10~,, 1 OH3 . 1 1 23,

aANTAL (3FDRIJVEN OP HFT FiNpF VaNGROOTTFKLASSF OE~'., 1964 DFG. 1ohb pEC. 19b8 DEf„ ~9ï(1
MINDFp DAN 2S, 43ti, 42h, 372, 324.2S. - 5U, 2K1, 281. 251, ?Oq,50, - 1U0. 182. 16~, 1h0. 13~.

111U, - ?00. 49, 87, K1. la,
200, - 4UG, 47, S(t, 4?, 3t.4n~;, -~snu, 1~, 1h, 17, 1~,
R00, FN MEFk 7, Ï, ~, h.

Tr1TAAL 1071, 1U3H, 9?9, 793,
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ApPFNDIX A,b : IFr~Fk- EN AUaBERI~IJVERHFID

TARFL A.6.1 . HFT AANTAL PGDRIJVFN VOLG~NS DE ~RO~TTF VAN ~E PEGS~~NFFISTERKTE

AANTAL aE~R!JVEN c1F HFT F1N~E VAN
GP~UT1FkLA55F MAqkT 1q53 MAART 1955 SEPT, 1957 JUNI 19~9 JUN1 19h1

MINDEct DAh 15, 17?, 211, 2~R, ?10, ?11,
L5, - 50. 134, 131, 141, 135, 143,
su, - 1c,i~. 40, 103, 1no, 11H, 118,

100, - ?C~f~, 46, 47, 51 , 47. 43,
2~)0, - 5(~i~, 14, 1~, ~S. 1s~, 1Q,
500, - 10(~~i, 7, 6, S, ti, 4,

1000, EN MFFR 4, ~, 7, f,, 7,

T(~TAAL

GRnr1TTFKLASS~

47~, 523, 5~6, 54~, 545,

AANTAL R EDRTJVEN OP H~~T E1Nt1E VAN
DEr, 1vb4 DFr, ~9h6 DEC, 1Q6R GR~OTTFKIASsE DEf. 1v70

MINIIEF DAN 25, 1y7,
25, - 5c?, 137,
so, - 1nn, 1io,

100, - 2()0, 41 ,
?uo. - 50,~, 1~,
50,), - 1~Un, 7,

1 ~~i1. EN MFF r 4,

T(iTAAL

195, 1U1 , MINDFR ~iA~~ ?Q, 117,
121, 1~1. 20, - 5~. 116,
8v, ~ti. su. - 1on, ~9,
3K. t6. 100. - ?~0, 31,
1rs. ~0. ?00. - 5n0. 1Q,
6, 4, 500, - ~0~0, 8
4, 4. 10~0, ~N MFFR U,

442. TOT4A1 ;~0,51 Z, 47~~,

PAf.1 NA 4, 1 7



PAf.TNA A,18

TABEL A.h.2 : Df ~~EFFICIENTEN VAN NET RFNA~EREND PO~YNOOM

2 3 4 5
DF COFFFICIENTFN ~~AN A t t3tx ; C~X ; D~X f F~x ; F~X .

COFFFICIENTFti MAAaT 1953

A - 147.4t125
t; - -158.7319
~ - I0.2214
[~ - -15.2524
E - 1.61h~
c - -O.Oh~S9

COFFFrCIFNTFN DE f. 10~54

A - ~. 1 ~74
R - -6.6652
C - 6.56?4
~ - -2. 1 t33ts
F - 0.30D~
F - -0 . 01 49

MA4RT 1955 SEPT. 1957 JUNI 19ti9 JUNI 19li1

32.5n52 124.1973
-32.5155 -132.3916

1 5, 7252 58. 348ts
-3.b9?2 -12.l~20?

0.4116 1,3255
-0.~176 -0.0542

DEC. 1a~ih

-R, 54r~~ -80.0470
9.x5h4 87.9698

-1.~9~1 -34.8319
-0.29I3 6.7271
O,~t7~4 -(1.6434

-n.nor.i n,0?.45

DFC. 196R DEC. ~9~0

-7.o1h9 -108.3384
11.h5;8 120.8534
-3.12i9 -49.9761
0.?2~7 10.1252
G.~1F4 -1.414h

-O.hO?1 0.0402

-19.12~7
23,L1~4
-7.~Oh0

1 .1?.~R
-~,nSUb
N.N.T.



TAREI A.6.3 : DE GFTQANSFORMEFRDE FREQUFNTIFVFRDE~INGFN

AANTAL BFt1RI.~VFN V~IGFNS ~F NIFUWE kIASSF-INDFLING

AANTAL REDRiJVEN OD HFT E1NOE VAN
GRf10TTEKl-ASSF MAART 1953 MAART 1955 SEPT. 1957 JUN1 ~959 JUN1 19b1

MItuDER DAN Z5, 172, 211, 208. 71Q, 711,
25, - 50, 134, 131, 141, 135, 143,
5G, - 1Ui1, 99, 103, 1t19. 11~, 118,

1uJ, - 7v~;, 46, 47, 51. 4~. 43.
200, - 40~). 12, 1h, 13. 1~, 16,

400. - nr,u. b. 7. 4. ~. 6.
800, EN MFFk 7, R. 9. ~. 8.

T~~TAAL 476, 523, 536, 54~. 545,

AANTAL R EDRIJVEN OP HET EINDE VAN
GROOTTEKLASSE DEC, 1964 DEC. 19I,6 DEC. 1968 DEC. ~9T0

MTNDEP DAN ?5, 197. 195, 191. 1~~.
25, - Sf~, 1 37, 127, 1n1 , 101 ,
50, - 10O, 110, 89, R6. hy.

1U0, - 20fi, 41 , 3A. ~ilí, 31 ,
~00, - 4(~~~, 13. 15, 17. 1h.
40U, - K(ii), 7, 7. h. Q.
R00, EN M f.tR 6, ~. 5. 3.

TUTAAL 512, 477. 44?. 3b((.

PAGINA A.10



APPEN(~IX A,7 , METAA~NTJVFRHETDr SCHEEPS-r VLIFGTIIIG- EN IdAGENB0U6~

TABEL A.7,1 : HFT AANfAL QEDRfJVEN VOLGFNS DE GROnTTE VAN DE PFRS~,NEELSTERKTE

AANYaI RFDRiJVEN UP HFT E1NDE VqN
GR~OTTFKLASCr MAAuT 1053 MAART 1955 SFPT. 1951 JUNI 1959 JUNI 1U61

MINDER DAN 25, y40, 87i~, 1013, 115~, 1110,
25, - 9(~, SbB, h15, 6~i2. h6~1. 715,
50, - 100, 352, 404, 437, 41n, 460,

100, - 200. 178, 222. 23R, 2Uti. 243,
2(10, - 50~, 132, 144. 150. 1b3. 173,
500, - 10U~), 52, 6r~, 73. 5s, 65,

10UU, EN MEfk 37, 43, 4eS. 44, 47,

TCITAAL 12s9. 237z. 2630, 26ít~ , ?R1 3,

GR~OTTEKIASSF
AANTAL REr1RIJVEN OP HFT EINDF VAN
UEC, 10b4 DFC. ~9b6 DF,C. 196ti GROOTTEKLASSE DEf., 1070

MINDER DAN 15, 10~7,
25, - 5~~, 7l1 ,
50, - 1011, 496,

100, - '1.0~,, 285,
?04, - SOii, 151 ,
500, - 10U0, b4,

100U, EN MEFa 49,
TOTAAL

118~i, 1245. MINDEa nAti 20, 952,
83U, 790, 20. - 50, 10,56,
y27, 530. 50, - 1(10, 531,
275. 271. 1U0. - 200, 270,
153, 142. ?00. - 500, 1b7,
b2. 57. 500, - ~000, 63,
S~, 45. 1~~0, FN MFFR 48,

30fT0, TOTAAI 3D97,2893, 3u8b,
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TABEL A.7,2 : DE r~EFfICIFNTFN VAN NET REMAnEREND POLYNOOM

2 3 4 S
DE C()FFFIfIFNTFN ~~AN A t R~X t C~X f p~X ; F~X i F~X ,

Ct1cFf (CIENTF ti p~AAKT 1y5S

A - -7R.7R05
F - -5 9 . 41 ? 5
(. - -16.3R19
~~ - 3.2594
F - -0.31b9
c - 0.0120

MAART 1955

2~.101h
-14.3325

6.K346
-1.h538
0.19~9

-0.(i0R7

SFPT. 1457

26 , 9121
-21,6274

9,960Q
-2,3144
0,2ó1h

-0,011h

J11N1 ~9-~~

COFCFiCIFNTFN DFr', 19h4

A - n1,205n
fs - -5FI,221y
~ - 15.2573
n - -5.430T
r - O,S70S
F - -0.0?35

DEf., 1qnh

27.6f1S5
-22. (1733
10.0613
-2.3039
U.255~

-0.~110

-54.v848
b8.h1~6

-29,10~6
S.Q822

-n,~0~2
Q, r}2~y

DFC. 196R DEC, 197U

30,4095
-25,v472
12,0282
-2,7729
0.308n

-0,0133

-3,h3~8
11 ,~i7F7
-4. 42~-7
n,l2~5

-n,ns5ó
0.~0~5

JUNI 19h1

-19,3470
29,4741

-12.2f1hA
2.4496

-~.2330
n.0(1R~
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TAREL A.7.3 : DF ~ETRANSF~)RMEERUE FREqUFNTIEVFRDELINGEN

AANT.AI BFDRIJVFN VQLG~-NS ~E NIEUWF KLASSF-INDELIN~,

AANTAL REURI.IVEt, f)P HFT F.INDE VAN
GROOTTEKLASSE MAART 1053 MAART 1955 SFPT, 1957 JUNI 1959 JUN1 1961

MiNDEk DAN Z5, 940, BTh, 1013. 1151, 1110,
25, - SU, 56A, 615, 6R2. 66~~. 715,
50, - 10U, 352, 404, 4~7. 41~i, 460,

100, - 20ti, 178, 22?, 23~3, 2U5, ?.43,

200, - 40U, 1u7, 117. 1?2, 13~, 141,
LOU, - R~U, 6S, 75, R(1, 7~., n1 ,
ti0~), EN MEER 50, 6?. ~57, 5`i. 63,

Tt'TAAL 1259, 237z, 2b;9. lh~SR. ?A13.

AANTAL RFDRIJVEN OP HFT FiNpF VAN
6ROOTTEKLASSF DF~., 1o~S4 DFC. 19h6 OEC. 1y6Fi t1EC, 1q70

MINDER UAN 25. ~017, 11R9, 1245. 1197,
25, - 5~~, 7l1 , R3U, 740, R21 ,
50, - 10(~, 4v6, 527, 53(1, 531 ,

10U, - ?Oh, 2t35, 275, 271. 27~.
200, - 40ii, 127, 127. 119, 13R.
400, - aU~~, h9, 7n, ~,3. 7~.
t31)[7, EN MFFR F9, b~, h?. Á4,

T(1TAA L 2RQ3, 3U8~,. 3oan. 3t)97.
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APPENDiX A,K : Tl'XTIFINIJVERHFTfi

TAREL A.H,1 , HFT 4AN7Al RFURIJVfN VOLGFNS t'f GROr1TTE VAN DF PFRS~NFFI-STERKTE

AANTAL REURIJVEN OP N(.T F1NOE V4N
GRnnTTEKLaeSF MtiA~r 1053 MAART 1955 SFPT, 1057 .IUNI ~9~9 JUN1 1V~~

MINDEk DAN ?s, 114, 114, 1no, 1~?, 100,
25, - S(~, 1~)9, 10~. 116, 1U~t. 110,
S0, - 1Uíl, y7, 11?, 46, 84. 90,

100. - 200, n8, 87, RR, Ka, 86,
200, - 50~. l0. 71. 76. l~ hQ
500. - 1000, 38, 35, 35, j5, 33,

1000, EN MFF~r 1.5, 27. 25, 2t. Z3,

T('TAAL

GROUTTEKt.aSS F

551, 54y.

MINDER OAN 25, y4,
25, - 5~~. Q0,
SU, - 1(~(~, h9,

100, - ?.o(~, t~8,
200, - 50n, n?,
5U0, - 100i~, 15,

1000, EN MFEW l0,

T(iTAAL

110, 110. MIN[1FR nA~; 2~1, ~4,
74, 73. 20, - 50, R3,
84, 72, S0, - 100, 75,
7?. ~2, 100, - 2n0, a9,
55. 47, 700, - 50u. 52,
17, ??. 500, - ~U04, 16,
1K, 12. 1000, FN MFER 11,

A4NTAl RF~RTJVFN UP HFT F1N~F VAN
DF~:, 1oh4 DfC. 1Q(~b DEC, 1968 GROOTTFKLnSSF DEC. 1070

543, 5?1. 511,

43~1, 3yA, TOTnAi ;SU,
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PAGINA B.24
TABEI B.6.3 : DE FVALUATIE VAN DE DER~E VARIANT

DE OVERGANGSWHN WORDEN GEGEVEN DOOR:
R(-1) - 0.1595 . R(0) - 0.7500 . R(1) : 0.0658 , R(2) - 0.024b .

DE TOE- EN UITTREDiNGSKANSEN WORDEN GEGEVEN DOOR;
g(1) - 0,5909 , S(2) - 0,1162 . S(3) - 0,1914 , S(4) - 0,082~ , 5(5) - 0,018R .

VERWACHTE FREQUENTIEVERpELINGEN VOOR DF JAREN:
GROOTTEKLASSE 1955 1957 1959 1961 1966 196A 1970

MINDER DAN 2S. 206. 220. 219. 219. 181. 177. 142.
25, - 50. 133. 130. 138. 134- 129. 11H. 93.
50. - 10G. 104. 101. 107. 110. 96. 7y. F6.

100, - 200. SU. 49. 52. 49. 41. 37. 31.
200. - 400. 16. 19. 17. 19. 16. 1n. 17.
400. - 800. 8. 9. 7. 8. 8. 8. 7.
800. EN MEER 7. 8. R. 7. b. h. 5.

DE ABSOLUTE MAARDE VAN DE RELATIEVE AfWIJKING IS V~OR:
GROOTTEKLASSE 1955 1957 1Q59 1961 1966 1yáK 1y70

MINDER DAN 25. O,fi256 0,0573 0.~017 ~.~378 O,U720 U,0736 0.0756
25, - 50, 0.0159 0.0782 0.0248 0.0619 0.0183 0.1745 0.0828
S0. - 100. O.t1062 0.0747 0.6951 0.0703 0.0831 0.0782 0.0422

100, - 20U, O.Q662 0.0432 0.1073 0.1312 0.0691 0.0273 0.0053
200, - 400. 0.~190 0.4592 0.0419 0.1810 0.0421 0,~354 0.0418
400. - 800. 0.0769 1.1839 0.0910 0.3043 0.1531 0.3549 0.1886
800. EN MEEk 0.15y9 U.1389 U.1779 0.1476 0.4008 0.20K9 0.7209

HET GEMIDDEIDE VAN DE ABSOLUTF WAARDEN VAN DE RELATIEVE AFWIJKINGFN IS GELIJK AAN:
0.0528 U.2908 0.0771 0.1335 0.0626 0.1355 0.1653

MET GEMIDDELDE VAN DE AFWIJKINGEN OVER ALLF JAREN IS; 0.1311



TAREL A.8.3 ' DF GETHANSFURMFERDE FRE(~UENTIEVFRDEI.iNGFN
AANTAI. REDRIJVEN VOLGFNS nE NIFUWF kLASSF-INDFLING

qANTAL a FURT.IVEN OP MFT FiNDE VAN
GROOTTF,KLASSE MAA?T 1Q53 MAART 1955 SFPT, 1957 ,IUNI ~9~9 JUNI 1Qfi1
MINDER DAN 25, 124, 114, 109, 11?, 100,

25, - 5U, 109, 103, 11~5. 10u, 110,
50, - 100, 97. 112, 04, 8~,, 00,

100, - 20fi, ~s8, 87. ~tR, rsv, sth,
2~0. - 400, 56, 57, h1. 5~, 56,
~00, - ~00, a0. 30. ~n, 3i, ~h,
800, EN MEFR 37, 37, 35, ;a, 33.

T~TAAL 551, 540. 543, 5?1, 511,

AA~:rA1. aFURiJVFN QP HFT ETNr1E VAN
GRnnTTEKLASSF Dc~„ 1964 DFC. 1966 oEC, 1o6H DEC, ~970
MINDEk DAN 2?, V4, 11fi, 110, t~~,

25, - 5(i, y0, 74, 7;, h1 ,
SU. - 1U0, ~9, 84, 77, 75,

100, - ?Ot~, h~, 7?, h2, 4~~,
200. - 400, 5U, 46. ~g. 4z.
40~, - 80~), 31 , 2). 75. 11 ,
ROG, EN MEFR Cti, 27. 1A, 1ï,

TOTAAt 4a8. 43(1, 3oR, 3tin,

PAf.iNA A,?5



APPENDIX B, DE EVALUATTE VAN DE EERSTE TOEPASSIN~, VAN HET MODC.t,,

DE7E APDENDTX TS r1PGEBOUWD UIT EEN ACHTTAL DEE(.AP~ENDIf.ES ELK B~TREFFFNDE EFN
VAN bE ACHT gESCMOUW~F BEDRIJFSKLASSEtv,

APPENpIX 8.1 : AARDEWERK-, tiLAS-. KALK- EN STEENINDUSTRIE

APpENpIX B,2 : GkAFISCHE EN PAPIERNIJVFRHETD

ApPENDIX 6.3 : ChFMISCHE NTJVFRHEID

AppENGIX B,4 ; 6EWERKING VAN MOUT, KUKK, STRO

AppENDIX B,5 ; KLFOING

APPENDIX 8.6 : LE(?Ek- EN RUBBERNIJVERHFID

ApPFNDIX B,t : METAALNIJVERMEID, SCHEEPS-. VLTEGT~~IG- EN WAGEN9i~U~

AppENDIX B.25 : TEXTIFI.NIJVERHEID

ELKE DEELAPPENDIX qEVAT V~OR ELK VAN DF VtER ~NDEa70CHTF VARIANTE~. FFN SPFrT-
FICATIE VAN DE Gl-SfHA7TE f1VERGANGSWAARSCHIJNLIJKHFDEN EN T[1E- FN ~~ITTREDTNGS-
KANSEN, DE OP BASTS VAN HET MODEL VERWAf,HTE FREQUFNTIEVERCIELINGFN, VAN DE AR-
SQLUTE WAARDEN VAN DF REEATIEVE AFWIJKINfiEN VAN OE bJAARfiENnMEN FRKQUENTIEVER-
DELINGEN, VAN DE GEMtttpELDEN DAARVAN VOt~R ELKE VERDELING EN VAN M~T ~~FMIDDEL-
DE DAARVAN.

PAGINA B, 1



PACINA k1, l
APPENpIX 8,1 ; AApDEWFRK-, uLAS-, KALK- EN STFENIND(iSTRIE

TABEL 8.1.1 : DE FVALUAfIF VAN DE EERSTE VARIANT

DE OVFRGANGSWHN WORD~N GEGEVEN DOOR:
R(-1) - O.t112b . R(0) - 0,9874 , R(1) - O,UOi10 .

DE TOE- EN UITTREL7iNGSKANSEN WOROt-N GFGFVEN DL?OR;
S(1) - u.7752 , S(Z) - 0,1019 , 1(3) - 0,0785 , ~c4) - O,niS? , Sc5) - 0,~091 , Scn) - O,OOOU .

GROOTTEKLASSE

MINDER DAN 25,
25. - Su,
54, - 1UU.

100, - 2G0.
200, - 400,
400 . - t30u .
800. EN MEER

GR~OTTEKLASSF

MINOEtt DAN 25.
25, - 5U,
SU. - 1UG.

100, - 2U0.
20u. - 40G.
400. - 80~~.
t300, EN MEER

V~RWAf.HTE FREQUENTIFVFRDELINGFN VOOR DF JAR~N:
1955 1957 1yS9 1q61 196b lobr(
195, t12. 125.
183. 189. 18h.
128. 13:3. 13~i.
66. 7ó, ll,
15, 15. 1~.
6. 6, it.

209 ,
211 .
1 i3.

7, 7 ,
16,
S.

ts. 8, l. 6.

1q70

15t~. Z~h. L?1 ,
2on. 1y4. 1rs2.
132. 1~~v. 95.

59. 54. 4t3.
24, 24. 26.
9. 9. 1 t).
ó. ~.. 6.

i)F ABSOLUTE WAARpF VAN DE RELATIEVE AFWIJKING iS Vf10H;
1955 1957 1y5y 1961 1466 1ytiK 1470

0. u858 U. C~08b 0.055Z 0.0370 0.0834 U. 043o C!. i~035
O.n112 O.n117 0.1174 0.0131 0.0070 O.n~~B O.u300
G.C~242 0.020~ G.01H3 0.0465 0.1770 0.0747 ~~,~1364
G.i118 u,049ó 0.0573 0.0317 0.0595 O.obh2 G.i~765
0.01i~6 ~.1v83 0.1fi8U 0.0132 0,0395 0.0934 O.n078
~.(~U4Z ~i.?468 0.5975 0.1ó46 0.0042 0.1038 (1,~)955
0.~;116 G.1284 0.1520 0.1849 (1,0126 0,~)1Zh 0.1537

HFT Gt-MIUi1ELDE VAn~ UE ABSOI.UTF WAARDEN V4N DE RELATiEVE AFWIJKINGFN IS GfI.IJK AAN.
O.n389 u,U948 0.16U4 (1,0702 u.(1547 U,r1546 n,0576

MET GFMIDDEIDE VAN OF AFWiJKINGEN OVER 4LLF JAREN I5: 0.0779



TABEL 6.1.2 : Dr FVA~.UATIF VAN DE TWEtt1t: VARIANT

DE UVERGANGSWHN W~1RDEti GEGEVEN DOOR:
R(-Z) - 0.0000 . R(-1) - 0.012e . ~(0) - 0.9R74 , R(1) - o.On00 .

vat;INa ~. i

DE TUE- EN UITTREDIN~iSKANSEN WORDEN GEGEVEN DnOR;
S(1) - U,7752 . ti(2) - 0,1019 , St:) - 0,0785 . S(4) - 0,035) , St5) - O,OOY1 ,

GROOTTEKLASSE

MINOER DAN Z5,
25, - 50,
50, - 1U0,

100. - 200,
20~. - 4Gí,.
4GU, - t30u.
2~00, EN MEEk

GROOTTEKLASSf

MINDER UAN !~.
Z5, - St),
S0, - 100,

10G, - 200,
200, - 400,
400, - 80u.
t30U. EN MEER

VFkWAfHTE FREOUENTIFVFRDELINGFN VC10R DF JAR~N;
1455 1957 195~~ 1961 1966 19hR 1070

195. 212. 125. 209. 258. 25~. 221.
183. 189. 18~. 211. 200. 1va. 1tS?.
~2ri. 133. 13h. 133. 132. 10U. y5.
6A. 76, 1Z. 67. 59, S~. 4n.
15. 15. 1Q. 16. 24, L4. 2b.
b. 6. n. 5. 9. 4. 10.
~s. ó. ~. 6. 6. n. h.

DF ABSOLUTE WAAROE VAN DE REIATIEVE AFWIJKTtiG IS VOOR:
1~55 1957 195U 1961 1966 1yn~ 1y7~1

u.~~858 u.0u8e O.~~S~Z 0.0370 0.0834 U.0434 n.f:n35
U.(i1I2 U.0117 0.1174 0.0131 0.0070 0.(121tT 0.0300
U.~12r2 G,0200 0.ii1HS 0.0465 0.1770 0.n7a7 0.í1364
U.11~18 U.ii498 O.nSJ3 0.0317 0.0595 O.nn~2 0.0765
U. ~11 u6 0. 19h3 0. 18H0 0.0132 0.0395 0, 09 ~4 0. ~~li78
u.uU42 U.?468 0.5975 0.1646 0.0042 0.1~38 O.G955
U.(~1L6 U.1784 0.15?0 0.1849 0.01tb 0.01~h G.1531

HET Gf;MItlpELi~f VAN D~- At350LUTF WAARDE~T l~AN DE RELATIEVE AFWIJKINGFN IS GELTJK AAN;
0.03Fi9 0,094K U.16U4 0.0702 U.0547 U.OS~~t'i O.C576

HFT GEMIDDFLDE VAN í~[ AFWIJKINGEN OVEw ALLE JAREN IS; 0.077y



TABEL 8.1,3 ; DE EVALUATIE VA~.~ DE DER~F VARIANT

DE OVERGANGSWNN WORDtN GEGEVEN DOOR:
R(-1) - O,U12b . R(0) - [1,9674 . K(1) - O.OOOD . R(2) - 0.~10nq .

PA~tNa s. ~

DE TOF- EN UtTTkEDiN(,SKANCEN WORDEN GEGFVEN DGOR;
5(1) - [~,7752 , S(?) - 0,1019 , ~fj) - U,07ls5 , Sf4) - O,u~Sf , S(5) - 0,0091 ,

GROUTTEKLASSE

MINDER DAN 25.
Z5. - 50,
5U. - 10G,

10G, - 20G,
200, - 40G,
400, - 80u,
800, EN MEER

GROOTTEKLASSE

MiNDER DAN Z5,
Z5, - Sr),
50. - 1 GC~ ,

1U0, - 2G~~,
2U0. - 40U.
400, - 800,
R00, EN MEfR

VFRWACHTE FRF~UENiIFVERDELiNGFN VOOR t'E J4RFN.
1v55 1957 1y5'~ 1961 1Q66 196t~ 197U

195. 212. Z25. 209. 258. ?.5~. 221,
183. 1R9, 18t~. 211. 200. 1y4. 1A?,
1 28. 1 33 . 1 3f~ . 1 33. 1 32 . 1 0~ . Q 5.
6a. 7a. 72. 67, 59. 54. 48.
1~. 15. 19, 16, 24. ?G. 26.
a. a. R. 5, 9. y. 10,
ts. 8. 7. 6. 6. ~. b.

r1E ABSOLUTE WAARDE vAN DE RELATIEVF AFWIJktNG ts VnUR:
1yS5 1957 1y5~ 1961 196b 19n~ 197i)

U.OA58 u,(~p86 0.0551 0.0370 0,0834 U.~4~4 U.i~f~35
O.U1ï2 0.0117 0.11~4 0.0131 0.0070 0.~12.~t~ n.UinO
0.0242 G.4200 G.U1~3 0.0465 0.1770 O.ni47 U.(,364
G. 11 l8 0.0498 0. ~573 0.0317 0, 0595 G, ~lbi~2 0. (1765
G. c1106 0, ~983 0. 18ao 0. 0132 0.03y5 0. ~~v i4 0. r,n78
0,~1042 0.2468 0.5975 0,1646 0.0042 0.103~3 0.0955
v.C~1Z6 G.1284 0.15?f) 0.1849 0.~126 0,01zb 0.1537

HET GEMIDDFL~E VAN Ok ABSOL~~TE WAARDEN VAN DE RELATIEVF AFWIJK[NGcN TS GELiJK AAN:
U,(13K9 0.0948 0.1b94 0,0702 0,0547 O.OSu6 0.0576

HET GFMIDDELDE VAN DF AFWIJKINf,EN OVER ALLF JAREN IS: 0.0779



TABEL 8.1,4 ; DE EVA~,UATIE VAN DE VIEK[1F VARIANT
PAGINA 8. 5

DE ~iVERGANGSUNN uORUEn~ GEGEVEN DOOR;
R(-2) - 0.0000 , R(-1) - 0.012b , R(0) - 0.9H74 , R(1) - O,Ur~00 , R(2) - O,Onnn ,

DE TOE- EN UITTRF1iNGSKANSEN WORDFN GFGFVEN DOOR;
S(1) - 0,777~ , S(1) - 0,1042 , 5(~) - 0,0808 , S(4) - 0,0375 ,

GROOTTEKLASSF

MINDER DAN 25,
25, - 5U,
50, - 1Ur).

1u0, - 20J.
200, - 400,
4~)G. - BUr~.
R00, EN MEER

GROi)TTEKLASSF

MINuER UAN 2S,
2S. - 5ti,
so, - 1uo,

1u0, - 200,
2J0, - 40(r.
400. - dOn.
dGO. EN ME~K

~IERWACHTE FREOUEN(IFVERDELINGFN VOOR DF JAR~N:
1955 1957 1y5Q 19h1 196b 196h 1u70

195. 212. 225. 209. 25R. 25r5. 721.
183, 189, 18n. ?11, 200, 1y4. 182.
1 2x. 1 33. 1 36. 1 33, 1 32. 1 n:~, 95.
66. 76, 7l. 67, 59, 5a. 4ts.
15. 15, 1~. 16. 24, 1`~. 27.
h, b. 8. 5, y, ti. 1U.
ts. 8. 7. e. 6. h. 6.

~r ABSOLUTE WAARDr VAN DF REIATIEVE AFWIJKfntG [S V~(~R;
1y55 1957 1y5~~ 1961 1966 19hk 1q70

U.,~K58 u,n0y0 O.USti4 0,0370 r),u832 O,n43T u.(rn29
O.u173 0.0121 0.1173 0.~132 r}.0072 0.0~~4 0,0308
O.r~243 u.G1y4 0.!i1~5 0.0466 n,1774 O.nl3y 0.['34~
0.1179 ~.0509 0.(iS78 0.0314 0,0604 O,nb46 G.í17.52
O.OUI6 ~.2165 U.17t38 0.O087 0.0476 O.~1n16 0.0302
0.0041 0.?46l3 0.5975 0.1646 0.004Z 0,1'138 O.C~ySS
0.~1126 ir.1?84 G.151y 0.1848 0.0126 0.0~16 0.1537

MET GFMIU(1Flf~i- VAN DF ABSOLUTF WAARDEN VAN DE RELATIEVF AFWIJKiVGrN IS GF~iJK AAN:
0.0385 0. (1976 0. 1682 0.0695 0, 0561 0, r)575 O. (iA~12

NET GEMIDDELDE VAN UF AFWI.~KiNGEN OVER aILE JAREN IS; 0.07~32



APPENpIX (~,Z , GRAE15f.HE FN PAPIERNIJv~aHF1[1

TABFL 8.2.1 : DE EVALUAIIF VAN DE EER:TF VARIANT

DE OVERGAN(',SWHN Wf1RDEN GEGFVEn~ DOUR:
k(-1) - 0.14h7 . R(t)) - 0.7702 . Rc1) - t),UFi31 ,

OE TOE- EN UiTTREt1iNG5KANSEN WORDFN GFGEVEN DOOR:
S(1) - 0,54ó) . S(1) - 0,2327 . Sl3) - O,Oy3n , S(4) - O,~in1',

6ROOTTEKLASSE

MINDER DAN 25.
25, - Sli,
5(J. - 100.

1U0. - 2G0,
200. - 40~.
400, - K00.
800, EN MEER

GROOTTEKLASSF

MINDER DAN 25,
25, - 5t),
50, - 1U0,

1U0, - 2GG.
?00, - 400,
400, - SGO,
R00, EN MEF.R

VERWACHTE FREOUENTIEVERDELlNGFN VOOR DF JAkEN:
1955 1957 1y54 1961 1vbó 19~a

VAGINA (3. ~

, S~S) - 0,(1607 . S(6) - O.On41 ,

1y7U

436. a40. 47E,. 49U. 474. 46y. 45?.
247. 160. I6ti. 7b7. I70, lr~~. 2~1.
14U. 1b1. 162. 156. 173. 1~4. 1(ij,
87, 99, 101. 95, 97, 9~, Ky,
3l. 44. 47. 45. 49. Sr , S(1 .
y. y. 13. 13. Z0. ~3. 2U.
2. 3. 4. 4. 8, ~~. y,

nF ABSOLUTE WAARDF vAN DE RELATIEVE AFWIJK1tiG 1S vnnR;
1959 1951 1~54 19ti1 1U66 1yh~ 1y7(1

O.n733 U.r)15o O.n331 p.0431 r~.0128 U.0151 0.0363
0. ï;006 0.0373 O.U11 3 0.0213 rl, 0284 0. O143 0, ObhO
G.~031 u.G1b4 O.t~4~[3 O.fi574 0.0411 0,02~b G.(1334
G.12U5 0.0234 O.ï~z~8 0.094'2 0.0815 G.~)37l n,(ifi25
G.t)ó53 u,[1095 O.i1470 0.07U3 i~,1925 0,[)~11 G.045ó
U.?Su5 u,t4b3 0.~~"I~5 0,1p49 (i,A932 G,2?[18 0.01t~1
G.2373 ~.?14b 0.44?4 0,2886 í~.O5U6 O.p.iK4 r~.15h3

HET GLMIDDELOF VAN pF ABSr7l.UT[ WAARDEN ~~AN DE RELATIEVE AFWIJrc1NGrN [S GELIJK AAN;
0.1215 O.nb61 U.09~y (?.n971 O.11T14 U,(15K5 O.t1h03

HFT GFMIDDELDE VAN DÉ AFWIJKINGEN OVEk AII.E JAREN I5: O.Oti17



TABEL 8.2.2 : DE EVA~UATIE VAN DE TWEFDF VARIANT

DE UVFRGANGSWHN WORDE~, GEGEVEN DOOR:
R(-7) - 0,1U02 . R(-1) - 0.029U , R(0) - 0.761f~ , R(1) - 0.1(~90 ,

VAGiNA 8, 7

DE TUF- F N UITTREDINGSKANSEN WORDEN GEGEVEN DOOR;
S(1) - f),5459 , ti(2) - 0,2156 , S(i) - (1,131A , S(4) - O,On87 , S(~) - 0,03r1n ,

VFRWAf.MTF FREOUENTIEVERDE(,INGEN V0~)R DE JAREN.
GROOTYEKL.ASSE 1955 1957 1459 1961 1966 196~ 1970

MINDER UAN 25, 434. 441. 475. 4K9. 475. 4T0. 455.
25, - 5U, 24y. 259. 76n. Z69. 270. Zb~. 167,
SU, - 100, 13y. 160. 1b2. 155. 171 . 1 ~5. 1~52.

1 t)0, - 20u, 8h. ais. 10~. 94, 97. 97. Rti,
20G, - 40fi. 3n. 44, 4T. 46, 5U. Sk. 52.
400, - 80G, y. 1U, 1~. 14. 20, Z4, 21,
800, EN MEER 3. 3. S. 4. 9. y, 10.

GROOTTEKLASSE

MINDER DAN z5,
25, - 5t),
50. - 1U0,

100, - 20~.
200, - 40c?,
400. - 8G~),
8U0, EN MEFR

r1F ABSOLUTF WAARDF VAN DE REIATIEVE AFWIJKINr~ IS Vr1(~R:
1y55 1U57 1y5y 1961 1966 19nrt 1970

O,n6y1 u,r~136 U.U3ie U,f)3y4 U,0143 U,C~114 U.f~3~4
U.OOb1 U.0333 0.0117 O,OZb9 0.0251 0.03?6 0.(i668
0.11U1 0.0145 0.('i3HA O,Obe3 0,04T8 O.O1R1 O.r~?.74
0.1269 ~J.0270 O.D2?3 0.102S 0.07R9 O.OZ55 O,G7ti3
O,U410 U,,",OUb 0.~15U3 O.t1489 0,1A01 0,45~1K O.G759
0.3307 U.110y 0.10~7 0.0577 0.08313 0.2443 0.0366
U.1e51 u.1561 0.56n8 0.2159 0.12`~7 0.(14t)5 n.nQ~)2

MET GEMIDDELDE VAN DE- AaSr1lUTE WAARDEN VAN DE RELATIEVE AFW1JKlwGFN rS GELIJK AAN:
0.1213 U,0509 0.1179 0,0800 0,0800 U,n620 r}.ti597

MET GEMIDDELDE VAN DF AFWTJKiNGEN OVER A.ILE JAREN IS; 0.0817



TABEI B.2,3 : DE FVA~UATIF VAN DE DER11E VARIANT

DE OVERGANGSWHN WCRDEru GEGEVEr; DOOR:
R(-1) - 0.2866 , R(0) - C1.5512 . R~1) - 0,1444 , R(2) - O.n198 .

PAf.iVA B, K

DE TOE- EN UITTREp1NGSKANSFN WORDEN GFGFVEN DOOR:
S(1) - 0,5414 , S("[) - 0,29d5 , ti(3) : 0,035; , S(4) - O,OySi , S(5) - O,Oly4 ,

GROOTTEKLASSE

MINDER DAN 25,
2S, - SU,
50, - 100.

1 UO . - 20~1 ,
200, - 400,
400. - 800,
800, EN MEtR

GROOTTEKIASSE

MINDER DAN [S,
25, - SG.
50, - 1U0,

100, - 2U~,
200. - 40(~,
400. - 80G,
80G, EN MEF.R

VFPWACHTE FREQUENTIFVERDELINGFN VOOR DE JARFN.
1955 1957 1959 1961 1966 196R 197U

435. 441. 474. 487, 472. 467. 454.
240. 256, 164. 2b1. Z65. 264. 157,
145. 160. 163. 1b2. 173. 1I1. 167,
86, 99, 1~)1. 95. 99. yx. ti1,
38. 43. 4l, 45„ 51, 57, 51.
11. 12. 1h. 16. 22. 1S. 23.
S, 4. h. S, 10. 11. 11.

UÉ ABSULUTF WAARDf' VAN pE RELATIEVE AFWIJKING IS VOOR;
1955 1957 1y59 1961 1y66 lyhx 1970

0.07u5 u.0134 O.t)37t 0.0353 i~.0089 U. (11 ~8 0.0312
O,n296 0,0219 O.UOZ6 0,0r,11 0,0091 O,pi~6 0,0770
J.i~721 0.0122 O.J4-i6 0,0263 0,037U G.~1tl 0.0573
0.1301 0.0208 0.0310 0.0985 0.4979 O.ï~919 0.0374
O.u479 G.01y7 O.fi3h9 0.p523 0.1715 0.('i?74 0.0(~t~6
G.h2y9 0,1318 0.29h3 0.0605 0.0040 0.31y5 0.13K0
0. ~197FS 0,0220 0.b4b6 0.0016 G.2292 0.1 716 0, tt3Z0

NFT GFMIDpELuE. VAN DF AE3S(1lUTE WAARDEn; vAN DE RELATIEVE AFWIJKIhC,~-N IS GELIJK AAN;
0.1540 U,0345 0.1A49 0.0394 0.0797 O,ny~R O.n556

MET GEMIDDELDE VAN DF AFWIJKINGEN OVER ALIE JAREN IS: 0.0921



TABEL B.2.4 : DE EVALUATIF VArt~ pE VIEkDF VARIANT
PAGIN4 B, ~l

DE OVERGANGSWHN WORDr~~ GEGEVEN DOOR;
R(-2) - 0.11R8 . R(-1) - 0.1472 . N(0) - 0.5379 , R(1) - 0.1760 , F(?.) - O.U202 ,

DE TOE- EN UITTRE~INGSKANSEN WORDEN GEGFVEN Dt?OR;
S(1) - 0,537A . S(1) - 0.2789 . S(~) - 0.0795 . S(4) - 0.1~a3r~ .

GROOTTEKLASSF

MINDER DAN 15,
25, - SU.
SU, - 1U~i.

100, - ZOii.
200, - 400.
400. - tiOtJ ,
800, EN MEEk

GROOTTEKLASSE

MINDEW DAN 2S,
25, - St,,
50, - 10(i,

100, - 10(~,
20~, - 4U~,
400. - 800,
RuO, EN MEFK

VERWAC,NTE FRE9UENTIt-VERpEEINGFN VOOR pF JARFN:
1USS 1957 195~ 19b1 1966 19hR 197(1

433. 442. 473. 484. 473. 469. 454.
24Z. Z55. Z64. 263. 264. 162. Z56.
~44. 160. 16?. 1b0, 172. 173, 1h6.
85. ~8. 100. 94. 99, 9l. 90.
3y. 43. 4T. 47, 51. ir,. 53.
1"[. 13. 1n, 17, 22. 2~. ?3.
4. 4. h. 5. 11. 1~. 11.

DF ABSOLUTE WAAROF VAN DE REL4TIEVE AFWIJKi~~i, iS VOOR:
1955 1957 1ti59 1961 196b 1ybts 1970

U,uó55 U,u118 O,u3RU O.U308 b,U107 U,n15r, O,n373
O, t)2Z3 U, r}167 U. G027 O, r1074 0. 0047 0, ~14x9 0. 0250
0.079y t1.AUy6 O.í,416 0,(1362 0.0448 0,01ts9 0.~)S10
0,1378 u.U254 0.0254 0,1082 0.0951 O,On~U O.OS1t
O,n195 O.1~119 0.03K4 0,0265 0.1563 O,r17~H 0.0984
0,7449 0.2043 0.3575 0.119d 0.0081 0.3455 (1.1521
G,1897 u.(~y60 G.y946 0,0932 0,32b4 0,26y1 n.f~4bo

HET GEMIUDEI.uF VAN Df- ABS[1LUTE WAARDEN VAN DE RELATIEVE AFWIJKINGHN iS GELIJK AAN;
0.1799 U.0537 0.2140 0.0603 0.0923 U,1150 O.h652

MET GEMlDDEIDF VAN DF AFWIJKTNGEN OVER ALLF JAREN IS: 0.1115



ADPENDIX B,3 ; CHEMIS('HE NIJVERHEID

TABEL 6.3.1 : DE EVALUATIF VAN DE EERSTF VARIANT

DE OVERGANGSWHN WQRDEN GEGEVEN DOOR:
R(-1) - 0.2132 . R(0) - 0,4932 . K(1) - 0.2336 .

DE TOE- EN UITTRÈ~INGSKANSEN WORDEN GEGEVFN Of10R;
S(1) - 0.6759 , 5(1) - 0.0000 , S(i) - 0,2831 , 5(4) - O,U4u~:

GROOTTEKLASSE

MINDER DAN Z7,
25, - 50,
S0, - 1t)G,

100. - 2Go.
200. - 4Gu,
400, - HG~),
2300, EN MEFR

GROOTTEKLASSk

MINDER DAN 25,
25, - 50,
S0, - 10í~,100. - zoo,

200, - 40u.
40~. - 80~~,
800, EN MEFR

VERWACHTE FREQUENTIEVERDELINGEN VOOR DF JARFN.
1955 1957 1959 1061 1966 19bH

PAGINA 6.1n

. S(S) - O,OOi)0 . S(b) - O,U(~0~~ ,

1970

184, 183. 199. 219. 181. 187, 200.
123. 122. 125. 135. 135, 14~~. 142.
81, 87. 102. 100, 101, 101. 110.
48. 54. 61. 63. 64. ~v. 6z.
27. 29. 3S. 35. 38. 35. 34,
1b. 16. 1~. 18. 23. Z3. ?4.
10. 1L. 12. 12, 16. 17. 19,

~F ABSOLUTE 41AARDF VAN t1E RELATiEVE AFWIJK~~,G IS VrIOR;
1y55 1U57 1USy 1961 1966 1ybN 147~

u.00T8 U.(i461 0.~)678 0.0473 U.0051 0,0257 0.0019
O,G792 0,0032 0.0253 p.q592 G.1318 0.08b1 0.0119
0.0382 0,~)076 0.1348 0,1431 0.~591 0.13~t3 fi.u4S4
0,1238 0.1398 0.0692 0.03y5 0.1802 0.1415 0.0205
G.0781 G.c~p93 O,o5y5 O.n87b 0,1104 0.(~y~5 0,1623
J, 2054 U. 1093 G. 1 3{i5 0, p046 (1. p875 0. l14~9 0. 1 758
0, 1 814 u, (~2U2 0. ii0f17 0. (15y6 0. 0839 0. p~1 6 0. l)9I7

HET GFMIDDF.Li~E VAp, DE ABSOL~TF WAARDEN vAN DE RELATIEVE AFWIJKINGFN iS GELiJK AAN;
0,1021 U.0479 0.~~6~7 O.Ob30 U.f194U U.i)'~~~1 U.1}745

HET GFMIDDEI~F VAN DF AFWIJKINGEN OVER Allf JAREN iS: 0.0773



TABEI 8.3.2 ~ DE EVALUATIE VAA DE TWEFDE VARIANT
DE OVER~4NGSWMN WORDEN GEGEVEN DOOR:

R(-2) - 0.0000 . R(-1) - 0.2732 , R(0) - 0.4932 , P(1) - !1.2z36 .

VAGINA 8.11

DE TOE- EN UITTREDINGSKANSEN WORDEN GEGEVFN DOOR;
S(1) - ~.6750 , S(2) - 0.0000 , sc3) - 0,2b31 , S(4) - O.u4~~u , sc5) - 0,000~ ,

VERWACHTE FREOUENTIFVERDELINGFN VOOR DF JA~FN.
GROOTTEKLASSE 1955 1957 1959 1961 1966 196~ 1970

MiNDfR DAN 2S. 184. 183. 199. 219. 181. 1dt. 200.25. - 50, 123. 122. 125. 135. 135. 144. 1~2.50. - 10U, 81. 87. 102. 100. 101. 1U1, 110.100. - 200. 48. 54. h1. 63. 64. 59, F,Z.
200. - 400. 27. 2g. 3i. 35. 3K. 35. 34,
400, - 80U. 16. 16, 17. 16. 23. zj, 24.800, EN MEFR 1U. 12. 1?.. 12. 16. 17. 19.

GROOTTEKLASSE

MINDER DAN 25,
25. - 5u.
50. - 1U0.100, - 2oa.

200, - 400,
400, - 800,
800, EN MEFR

DE ABSOLUTE WAARDF VAN DE RELATIEVE AFWIJKING IS VO~R:
1Q55 1957 1q59 1961 1966 196R 1970

U.íi0l8 u.0461 O.n67i~ 0.0473 U.0451 t~,í~257 O.OU19
O.u792 0.0032 0.0253 0.0592 0.1318 0.0861 0.0179
0.03ó2 u.~1076 0.1348 0.1431 0.0591 0.13Q8 0.0454
0,1238 u.1398 0.~6v2 0.0395 0.1802 0,1ar5 0.02U5
O.o781 U.0093 O.i~5~5 0.0876 0.1104 O.Op75 0.1~23
0.2054 0.1093 0.1305 O.OOa6 0.0875 0.04?v 0.1758
0. 1824 u.0202 O.OOuT 0. (15y6 0.083y 0. i1y16 0. (~977

HET GEMIDDELDE VAN DF AEiSf1L~TE WAARDEN VAN pE REL4TIEVE AFWIJK1~:Gf-N It GELIJK AAN;
U.10C1 U.04T9 0.0697 0.0630 0.0940 0.0901 0.0745

HET GF.MIDDELDE VAN OF AFWIJKINGEN OVER 4LLE JAREN IS; 0.0773



TABEL B.3.3 : DE EVALUATIF VAn; DE DERnF VARTANr

DE OVERGANGSWHN WORGFN GEGEVEA~ DUOR:
R(-1) - 0.2n27 . R(~) - 0,4721 r R(1) - 0,2344 r R(2) - ~.i11Q8 .

PAGINA 8,17

DE TOE- E N UITTREDTNGSKANSEN tilORDEN GEGFVFN DO(1R;
S(1) - 0,7124 , S(Z) - 0.0000 , sc3) - 0,261n , s(4) - 0,026n , S(5) - O,~iuu~ ,

GROOTTEKIASSE

MINDER DAN 25.
25, - 50,
50. - 100.

100. - 20u,
200. - 400.
400. - 8U0.
800. EN MEfR

GROOTTEKI,ASSE

MINDER DAh 2~,
25, - 5~,
50. - 1U0.

100, - 200.
Zoo, - 4ou,
400. - 80U.
800. EN MEE.R

vERWACHTE FREQUENTTFVERpELTNGFN VOOR pE JARFN.
1y5S 195"l 1459 1Qb1 1966 19bK 1970

183. 183. 199. 219. 180. 18i. 200.
122. 121. 12i. 133. 133. 141. 141.
81. 88. 102. 101. 101. 1U1. 10y.
4y. 54. 61. 63. b4. 5Q. f~3,
2~. 29. 3~. 35. 3F3, 3h. 3S.
14. 16. 17. 1~5. 23. 2;. 24.
10. 12. 12. 13. 16, 1K. 1y.

DF ABSOLUTE WAARDE VAN DE RELATIEVE AFWIJKI!vG IS VOf~R:
1955 1957 195y 1961 1966 1ynr 1970

U, f~1 33 u.(~431 0, uti41 0. 04e7 U. Go24 0, ol ~1 0. (in1 6
0.~)673 U.008n 0.(1122 O.n470 0.1422 O.~hy3 O.U?H5
0.03U2 U.0018 0.1317 0.1396 0.0609 0.13h7 0.04F34
0.1139 u.1372 0.0741 0.0422 0.1889 0.1~iS1 0.0271
G.u9Fs8 O.n096 0.07ho 0.1038 0.1269 G.114n 0.1Q13
G.2259 ~.141d 0.16y4 O.c1253 0.1056 0.0579 0.1905
U.1515 U.t)U56 O.hZ96 O,p291 O.U544 O.OnrB f~.(~776

MFT GEMIDDEIGE VAN DF ABSOLUTE WAARDEN VAN DE RELATIEVE AFWIJKINGFN tS GELiJK AAN;
0,10U1 U,n497 0.(i791 0.0619 (i,u973 0,[)910 O.U8n7

MET GEMIDDELDE VAN DE AFWIJKTNGEN OVER AILF JAREN TS: 0.0800



TABFI 8.3.4 : DE FVA~UATJF VAN DE VIEkDE VARIANT
PA~INe 6,1~

DE OVFRGANGSWHN WORDFN GEGEVEti DOdR:
R(-2) - 0.0000 . R(-1) - 0.2827 ,~t(0) s 0.4721 , R(1) - 0.2~44 , R(2) - 0.0108 ,

DE TOF- EN UITTREDINGSKANSEN WORDEN GÈGEVEN DOOR;
S(1 )- 0,7124 , S([) - U,0000 . S(3) - 0,261ii , S(4) - U,~126f ,

GROOTTEKLASSF

MINDER DAN 25,
25. - S~i,
50. - 1u~,

100. - 2G~~,
"100, - 400,
400. - 800.
800, EN MEER

GROOTTEKLASSE

MINDER DAN 25,
25, - 50.
50, - 100.

100, - 200.
200. - 400.
400, - 800,
t300. EN MEER

VFRWACHTE fREQUENTIFVERDELINGFN V~~OR DF JARFN;
1955 195I 195Q 1961 1966 1~~u 1v70

183. 183. 19Q. 21y. 180. 187. 200.
122. 121. 123. 133. 133. 141. 141.
81 . 88. 1 02. 1 01 . 1 01 . 1 t)1 . 1 Oy .
4y. 54. 61. ó3. 64. SQ. 63,
2I. 29. 3~. 35. 38. 3n, 3S.
1b. 16. 17, 18. 23. ZS. 2a.
1U. 12, 12. 13, 16. 1K, 1y.

DE ABSOLUTE WAARDE VAN DE RELATIEVE AFWIJKING IS VO(~R;
1955 1957 1959 1961 1966 lvht? 1970

O.ii1.33 U,0431 U.G641 0,0467 0,(1024 U,Oï~1 0.(~016
U,06t3 0.0088 0.0122 0.0470 G.1422 O.OhQ3 0.0?85
O,i13U2 u.0018 0.1317 0.1396 0.0609 0.13h7 0.0484
U.1139 U.1372 0.0741 0.0422 0.1889 0.1hi1 0.02T1
0.(1988 0.009b 0.0764 0.1038 0.1269 0.114t3 0.1913
0. 1259 0. 1 418 0.1 á~4 0.0253 0. 1056 0. O579 0. 19(IS
G,1515 u.00Só O.n2Qó 0.02y1 0.0544 O.ObrB 0,077ó

NET GFMIDDEIDE VAN DF ABSOLUTE WAARDEN VAN DE RELATIEVE AFWIJKING~N IS GEITJK qAN;
0.1001 0.0497 O.~i791 0.0619 0.0973 0.0410 O.U807

HET GEM1ppELDF VAN DE AFWIJKINGEN OVER AILF JAREN IS; O.OA00



cqr.INA 8,14
ADDENDIX E1,4 ;(IEwFRKING VAN r~OUT, KURK, STRU

TAE~EL 8.~.1 : DE FVAII~qTIF VAN DE EERSTF VARIANT

DE OVFR~ANGS4rHN wnRDE!~ ~EGEVErv pOr1R:
R(-1) ~ J,1214 , R(0) - ~i.814Q , Rt1) - 0,063R ,

DE TOE- F:N UITTREnINGSKANSEN wpRDEN GEGEVÉN DOOR:
S(1) - 0,52~1 , S(2) - 0.2987 , ~t3) - 0,1017 , S(4) - 0,0704 , StS) - O,OOUrI , Sc6) - U,U~)0(~ ,

GROOTTEKLASSE

MINDEW DAN 25,
25. - 50.
50, - 1uG.

10G. - 20u.
200, - 4UCi,
400. - tIUG,
800, EN MEER

GROOTTEKLASSE

MINDER UAN 25,
25, - Su.
50. - 100.

100. - 200.
200, - 4Gc).
40U, - 80U,
tI00, EN MEFk

VERWACHTE FREQUENTTFVERDELINGFN VOOR DE JA?~N.
1USS 1457 1ySq 1961 1966 14h!~ 1v70

e06. 557. 55e. 591, 571. 57~, 521,
18y. ?77. ?7~. 271. 303. ?~~. 257.
131. 141. 14R. 138. 152. 151. 141,
3a. 40. 41. 46. 57. 5n. 5?.
11. 13. 13. 11. 13. ~5. 15.
5. 3. 5. 4. 3. 4. 4.
U. 1. ~. l. 3. 2. 2.

Ot ABSOLUTF WAARDF VAN DE RELATiEVE AFWIJKIhG IS VOUR;
1y5S 1457 1U59 1961 196b 1~~bh 1470

U.ir370 u,0054 U.U4U4 0.0228 U.0261 0.00~2 0.(r177
O.U001 0.0294 O.u6~4 0,0238 0.0735 O.OOriB 0,0070
0.1257 U.0862 0.~5h6 0.04E55 0.0431 0.01i13 0.01H8
u. r)894 0. 1 229 0.01 n0 0. 061 5 0. 021 b 0, 0343 0. r1h57
u.1216 U.1155 O.Z6R1 0.1312 0,0172 0.1175 O.i)A4U
1,;8~y u,r.840 G.~7~~5 1.06y9 0.1U16 0.1~Z1 0.1210
O.n812 0.4969 G.03~iU 0.0061 0,3817 O,r1157 0-94K5

MET GFMI~DEL~t: VAN Us: Af35r1~UTE WAARDEN VAN DE RELATIEVE AFWIJKINGFN I4 GELIJK AAN;
U.34n7 U,1915 0.11r1U 0.1948 ti,0950 U,OSlU ~.1RU4

HET GEMIDDFLDE VArv D(' AFWIJKINGEN UVER ALLE JAREN IS; 0.1675



TAREI 8.4.2 : DE EVA~UATIE VAN DE TWEEDF VARIANT

DE OVERGANGSwHN W~RDEN GtGEVEh DOOR:
R(-2) - ~1.1792 . R(-1) - O.UOOU , a(U) - 0.6814 , R(1) - ~).1395 -

DAGINA R,1S

DE TUE- EN UITTREpINrïSKANSEN WORDEN GFf,FVEN DOOR:
S(1) - ~~,557n , 5(Z) - 0,2757 , S(3~ - 0,0692 . S(4) - O.tialr. , 5(5) - U,0165 ,

GRO~TTEKLASSE

MINDER DAN 25.
25, - 5(~.
50, - 1G0,

1U0, - 20G,
20G, - 4U~).
40í), - 80U,
ti00, EN MEt R

GROUTTEKLASSE

MINDER DAN 2S,
25, - 51i,
50, - 1U0.

100, - 2UG.
2Gu. - 400.
400, - 800,
t300, EN ME~ R

VFRWAfHTE FREQUENTIEVERDEI.INGFN VOOR DE JAR~N.
1a55 1957 1959 191~1 1966 1vhK 1570

602, 555. SSR. 588. 573. STi. 519,
~85. ?73. 16Q. 271. 247. 1T4. "l5l,
132. 142. 145. 135. 149. 14ti, 14U,
4[. 45, 4~i, 51, 60. SQ, Sa,
1l, 14, 1~. 13. 16. 17, 1(~.

S. 3. S. 4. 3. 4. 4.
1, 1. 2. 2. 3. ?. 2.

t1~: ABSOLUTE WAARDE VAN DE RELATIEVF AFWIJKING IS Vt11~R;
1v55 1957 1Q54 1U61 1966 1vók 1470

U.u300 u,f~A19 O.u4n9 0.01b5 0,0222 U.tlU3t~ u,~~140
U,01[6 U,0133 J.í14a5 0.0243 0.0516 O.OOR3 0.0090
U.1217 U.t~AU6 0.0373 0.47U6 0.0602 O.n345 ('.0262
0.(1614 A.?417 0.1342 0.0354 0.0800 O.OL2~3 O.G372
0. ~t5S1 ~~. 1 532 0. 37~r4 0. 341 0 0.2263 0. 2R55 0.011 4
1.47(~5 U,S64ó 0.2701 1,06U1 0.0344 0.2d51 0.03S1
(i.30?7 U,4501 0.1b~~S 0,0Q98 0.3707 O,Oii10 1.0(~l)1

NFT GFMIDDFLDE VAr~ UE ABSf1L,UTF WAARDEt~ VAN DE REEATIEVE AFWIJKI vGFN ig GEI.iJK AAN;
U.2934 U,1865 0.1533 0.2354 0,1208 0,0~57 U.1t598

HFT GEMIDDF.LUt VAN DF AFWIJKINGEN OVEk ALLF JAREN iS: 0.1793



TABEL 8.4,3 : DE FVALUATIF VAN DE DER~F VARIANT

DE OVERGANGSWrIN Wr)RDE~: GEGFVEN DOOR;
R(-1) - 0,2059 ~ R(0) - 0.6858 ~ Rl1) - 0,0977 ~ R(2) - ~.0157 .

f'AGiNA 8,16

DE TOE- EN UITTREDiNGtiKANSEN WORDEN GfGEVEN DOOR;
S(1) - U,530n , ti(Z) - 0,2610 , ScS) - 0,1127 , S(4) - O,Or(2n , ti(5) - U,01Z7 ,

GRO~)TTEKIASSE

MINDER DAN 25,
25. - 50.
50. - 1uu.

1~0, - 2U~}.
200, - 4U0,
400, - 8í)U,
ó00, EN MEEk

GROOTTEKLASSr

MINDER DAN 2~.
25, - 5u,
50, - 10U.

100. - 20G.
200, - 4G0,
400, - 800.
F~uO, EN MEFH

VERWACHTE FREQUENTIEVERDELINGFN VOOR DE JARFN:
1955 1957 1959 1961 19b6 1q6A 1970

ti03. 555. 554. 587, 571. 571. 519.
28U. 271. 7.7~1. 266. 293. 275. Z54.
135, 142. 14h. 14t1. 155, 154. 1a2.
42. 45, 46. 50. b0. 5Q. 54.
14, 15, 15. 14, 16. 17. 16,
5. 3. 6. 5. 4, 5. ~.
1, 1. Z. 2. 3. Z. 2.

DE ABSOLUTE WAARDE VAN DE RELATIEVE AFWIJKING Is V4oR:
1y55 1957 195y 19b1 196c5 1q6t3 1~70

U.~i319 U,0024 O.t15r7 0.0155 ~,OZST O,nOng 0,0142
O,r)310 0.0071 0.04h0 0.~433 t1.0387 O,n1UT O,t17i1U
G,10Z3 0,~79'l O.GS45 O.n323 0,0272 0,00~8 o.n112
O.u549 0,240b 0.1U44 0,~,158 0,0743 O.n~13 O.o416
O.n6~7 0,232o í~.51~i9 0,4056 0,2024 0, 3053 G.~~1U8
1,451U 0.3184 O.~i7U0 1.3694 0,2y50 0,51h7 0.1454
U. ZRh3 U.392y 0.1 Sn~i (i.[1890 ~1, 3855 0, (15~3 1.1166

MET GEMiDDELUt VAN Dt ABSOLUTF WAARDEN ~IAN nÈ RELnTIEVE AFWIJKiNGrN It r~FLTJK AAN:
U,2891 0,1818 0.18~,~3 t~.Z816 1),149K U,13~16 U.1442

MET GEMIDDELUF VAN DF AFWIJKINGEN OVEFi ALLE JAREN IC: O.20Z(1



TABFE. 8.4,4 : DF. F.VA~.UATIF VAN DE VIERDE VARI4NT
PAGINA H,1~

DE OVE.RGANGSWHN w~1RDEN GEGEVEN Dt)OR;
k(-2) - 0,1751 . R(-1) - O.OOOU . K(E)) - O.bI36~ , R(1) - U.1i12 , u(?) - 0.0070 ,

DE TOÈ- EN UITTRE~IN6CKANSFN WORDEN GFGFVEN D(1[1R;
S(1) - 0,55b? . S(Z) - 0,2e27 . S(3) - O,O~ti1 , S(4) - 0.0`à3~' .

GROOTTEKLASSF

MINDEP UAN Z5.
25. - Su,
50, - 100.

100, - 200,
200, - 40t7,
400. - 80G,
800, EN MEFR

GROOTTEKLASSE

MINDER DAN LS,
25, - 50,
50, - 10~~,

10U. - 2u0,
200, - 4U~~.
400, - 800,
800. EN MEER

VERWACHTE FRE(~UENTIE-VFRpELINGFN VOOR DF JARrN:
1y55 1957 1459 1961 1966 1vb~ 197t)

601, 554. 557, 58T. 572. 511. 5~8.
ZR1 , Z70. 16~.. Z(~7, 793. ?l5. 154.
135. 143. 148. 13~. 152. 151. 141.
44, 45. 44. 52, 62. h0. 54,
11. 15. 14, 14. 17, 1h. 1ti.
5. 3. 5. 4. 3. 4. 4.
1, 1. ?. 2. 3. 1. 2,

DF ABgOLUTE 41AARDF VAN t,E RELATIEVE AFUIJKiNG iS VODR;
1USS 1y57 195y 1961 1Q66 19hR 1~70

0.~)2á4 O.U000 u.(~4A7 fr.~~14q u.U242 0,0~)1? 0.(~121
0. ~1268 O.On[7 0. 031 3 0.0384 0, fi396 0. 02r)1 0, u1 78
O.n995 0.0705 O,n559 O.n492 0,0453 0,02n1 r1,t1~10
0,~)9tS5 0.2541 0.1552 O,OSfS2 0,1015 0,0353 O.p330
ci.t1562 G.2833 0.4i92 r7. ~7U7 0.2695 0, 3644 0,12Z8
1,5399 0,3282 O.i150 1.1764 O,Ob95 0.3~359 p.n42v
U.I322 0.4038 U.1124 0.1363 0.4141 0.r7117 1.1554

HET GFMIDDELnF VAn u~ ABSOLUTE WAARDEN vAN DE RELATIEVE AFwIJKINGFti I~ c~FI.TJK AAN.
U.z9T4 0.1918 0.17y7 n,?635 0,1i77 U.12o2 0.7~07

HET GEMIDDELDE VAN D~ AFWIJKINGEh OVER AILE JAREN IS: 0.2000



PAGINA H.1~i
APPENDIX R.5 ; KLEDING

TABEL 8.5.1 : DE FVALUATIE VAN DE EERSTE VARiANT

DE OVERbANGSUr~rv WORDEN GE6EVEN DOOR;
R(-1) -~).285y . R(0) - 0.5194 . R(1) L 0.1947 .

DE TOF- EN UITTWF~iNGSKANSEN WORUEN GFGEVEN D~OR:
S(1) - (1,15t3~, , S(2) - 0,2608 . S(3) - 0,385(1 , S(4) - 0,1353 , S(5) - 0,0261 , S(h) - U,1~j41 ,

GROOTTEKLASSF

MINDER DAN 25,
25, - 50.
S0, - 10G.

100, - 200,
200. - 600,
400, - 80u.
t300. EN MEER

GROOITEKLASSE

MINDER DAN 2S,
25. - Su,
5G. - 10b,

100, - 200.
2G0. - 40u,
400, - 800,
8uG. EN MEER

VERUAf.NTE FREQUENTIFVFRDELINGFN VOOR DE JARFN:
1Q55 1q57 1959 1961 19h6 19é~ 1970

436. 470. 435. 484, 42R. 40h. 35ti.
194, 328. 304. ~Od, 275. )4v, 213.
1 89. ?26. 192. 1 iIS. 165. 1 25. 1(13.
93, 107. 97. FIb, 96. ~~. ~t.
36, 40. ib. 37. 48. ~S, 39,
14. 19. 12. 16, 19. 17. 14,
5. 6. 7. 6. 8. Q. ~3.

~E ABSOLUTE WAARDE VAN DE RELATIEVE AFWIJKtNG IS Vr1nR;
1~~55 1957 1U54 141~1 1466 1q(iK 1470

O.i)363 U.U450 0.1152 O.t)1l3 0.0043 O.uy17 O.U796
0.0206 U.0424 0.(13Q5 0.r)1y2 G.0226 O.OutiB 0.0195
0.0645 0.?099 0.0931 0.(1545 0.(1247 0,7.1t~3 G.249y
O.t74~4 0.1717 0.33t)0 0.1240 0.1014 0.0415 0.0969
G.22n8 u.104y 0.~;340 0.1172 0.0464 O.n7~3 0.2153
O.~lUts9 G.2S00 O.OOh1 0.3201 0.0474 0,0214 0.279y
0. ~.i645 0. 0493 0.44~)9 (1. 261 7 0. 1 868 0. 41 71 0. 1656

NET GIMIDDELCiE VAN DF ABS(1lUTF WAARDEN VAN DE RELATIEVE AFWIJKiNGFN IS [,EI.IJK AAN;
t].ub72 U..139U 0.1509 0.13U6 U.U619 U.1147 0.1724

HET GFMIDDELOF VAtt~ OF AFWIJKINGEN OVER ALLF JAREN IS: 0.1210



TABEI B.5.2 : DE EVAi.UATIE VAN DE TWEEDE VARIANT

DE OVERGANGSWHN WORDFN GEGEVEn~ DOOR:
R(-2) - 0,17~SR . R(-1) - 0.060~3 , R(0) - 0.5235 . R(1) - 0.2iA8 ,

PAfINA 8,1v

DE TOE- EN UITTREDINGSKANSEN WORDEN GEGEVEN DOOR:
S(1) - 0.2003 , S(2) - 0,21is0 , s(3) - 0.4000 , S(4) - 0,146h , S~S) - O,U349 ,

GROOTTEKIASSr

MINDER DAN 27.
25. - SU,
50, - 1UG,

1uo. - 200,
20U. - 40n,
4uG, - 80~,
A00, EN MEtR

GR(10TTEKLASSE

MINí~ER DAN lS.
2S, - SU.
50. - 10(~.

100, - 2G0,
2~G, - 4ui~.
400, - 80C,
R~10. EN ME~R

VERWAfNTE FREQUENTIEVERDEI-INGFN VOOR DF JARFN.
~ySS 1957 195Q 19b1 1966 19h8 1y70

434. 473. ~45. 481. 426. 39U. 344,
29U. 32U. Z81, 302. 273. Z51, 215.
189. 227. 191. 189. 164. 12n. 102.
97. 112. 104. 90, 96. 7n, 66.
39 . 43 . 3! . 39 . 49 , 4`~ . 39 .
12, 1S, 1h. 15. 11, z~. 19.
o. 7. d. 7. 9. 1t?. 9.

DE ABSOLUTE WAARDF VAN DE RELATiEVE AFWiJKI~iG iS VOOR;
1055 1957 1959 1961 1966 14nH 1970

u.n390 u,(~503 O.~~y12 0.0233 ~~,U006 O.OI?8 O.c~h13
0.4335 0,014y 0.03h8 O.OOU8 0.02K1 O,U010 0.0271
O.u6S3 0.7064 O.i~859 0,0772 0.0324 0,211A 0.?SHO
0.08"l1 U.233y 0.4249 0.0963 G.1071 0.0~71 0.1052
G.34S1 v,1~34 O.u581 0.1748 4,U126 0,0~?8 0,20à6
0.1641 u.02~4 0.341h 0.2455 0.1417 G.Zn18 0."1541
U.1923 U.1926 O.n313 (1,165.i 0,3424 O.~~i59 0.43y1

HET Gl:MIDDELDF VAN DF ABSOIUTF WAARDEN VAN DE RELATIEVE AFWIJKINGFN IS 6ELiJK AAN.
U.1320 0.1458 0.23R6 0.1119 0.0950 0,1A~0 0.7648

MET GEMIDDELDE VAN OF AFWIJKINGEN OVER ALLE JAREN IS: 0.16R0



TAAEL 8.5.3 : DE FVAIIiATIF VAN DE DERf~E VARIANT

DE OVFRGANGSwNN wURU~v GEGEVE!~ DUOR:
R(-1) - ~.2860 . R(0) - ~.5178 r R(1) - 0.1852 . R(2) - ~.~)1~y .

DAf,iNA 8,2('

DE TOE- EN UITTREnIN~;SKANSEN WORDEN GEGEVEN D~OR:
~(1) - (~,1b4n , s(2) - 0,2594 , S(3) - 0,3944 , S(4) - 0.1035 , c(5) - 0,0374 ,

GROUTTEKLASSE

MINDER DAN 25,
25, - 5~.
50. - 10~.

10G, - 20G,
20G, - 400,
40u. - ~30u.
F~00. EN MEER

GR(10TTEKLASSh

MINDEp UAN c~.
25, - 5G,
5 0 . - 1 (i ~) .

1~0. - 200,
200, - 40U,
400. - 800,
KOU. EN MEFR

VFRWA.f,H1E FREQUFNTIFVERDELINGFN Vf10~t DE JARFN.
1y55 1957 1959 1901 1ydó 1yhR 1y70

4j5. 470. 4~3. 484. 427. 405. 348.
18v. 323. Z9v. 303. 274. L44. Znv,
19[. 229. 1Q3. 187, 166. 12~. 1n3.
95. 109. 9~1, k9. 97, 7~, ~,"l,
3l. 42. 37. 3y. 48. 45. 38.
1t, 15. 1~i. 15, 21. L?. ~y.
h. 7. R. 6. 9. 4. :~.

nF ABSOLUTE WAARDF VAN DE RELATIFVE AFWIJKING [S VOciR:
iy55 1y57 1059 1461 1466 1Unx 1~:7i1

u.~;3a8 u.0453 0.1159 ~.018i n,~i024 ~..~,r~~3 O.c~753
O.n356 ~.0268 0.~~238 0.~~022 0,0387 0.02h0 n.ci017
U.i~7ts1 U.1990 0.~953 0.~70U 0.415d 0.2111 0.24y1
O.J699 0.1494 0.3255 0.1U65 0,1121 O.Oif~(~ 0.097U
0.l865 ~.2813 O.Uh10 0.1bb7 0.0341 O.ObyE.. 0.19b1
U.1?73 O.U017 O.:SriZ6 0.2438 0.1441 0.26~8 0.7441
u.12tI4 u,10Sb u.S175 0.?11b 0,2639 0.51~7 0.3460

HET GFMIUDELDE VAN D~ ARS~LUTE WAARDEN ~~AN DE REL4TIEVE AFWIJKINGFN iS GEI.IJK AAN;
0,1089 0,1227 4.L174 0.11T0 O,i~873 0,1~31 0.2443

MET GFMIDDELDF VAN Or AFWIJKINGEN OVER ALLE JAREN IS: 0.1530



TqBEL g.5.4 : DE FVALIiATIF VA~~ DE VIEpDF VARIqNT
PAGINA 8,~1

DE OVFRGANGSWHN w~~RDÉrv GEGEVEN DOOR:
k(-2) - ~),1I58 . R(-1) - U.0649 , a(0) - 0.519u , R(1) - n.2a02 , 4(?) - ~,OnnO ,

DE TUE- EN UITTREDINGSKANSFH WORDEN GFGEVEk D~IOR;
S(1) - U,ZOy1 . ~,(t) - 0,?272 . ~(3) - 0,407H , S(4) - 0.1`~5~~ ,

GRO~TTEKLASSF

MINDER UAN 25.
25, - 50,
SU, - 10G.

1~)0, - 20~).
200, - 40íi,
400. - t3(~G ,
80G, EN MEF~t

GROOTTEKLASSE

MINDER DAN ZS,
25. - 5~,
50, - 10G,

100. - 200,
2G0, - 4Gn,
4UG, - ~300,
n00, EN MEru

VtRWACNTE FREQUENTTFVfRDELINGFN VQOR DF JARFN;
1955 1957 1y5~ 19b1 1966 19~,c~ 1v7n

435. 474. 444. 482. 426. 3y~. 343.
29G. 521. 2Hii. 303. 2T3. 25~1. ~~3.
14G. 228. 19n. 189, 163. 1z5. 1~1,
9T, 113. 1[)i, 91. 96. T~i. F,S.
37. 38. 41. 37. 51. 4y. 43.
1Z. 15, 1n. 15. Z1. l~. 1y.
6, 7. H, 7, 9, 1~r, 9,

DF AgSULUTF WAARDF VAN DE RELaTIFVE AFWIJKING IS VbOR;
1ySS 1957 1y59 1961 1966 14nr~ 1970

U,u3i5 0,0531 O,c~9S1 O,n225 n,n011 O,ntoS f!.f,STv
O,c~317 U.01HS O.U344 O.f1021 0,0292 O.OOS2 0.02U9
0.~~662 0,2030 0.07R1 O,n783 0,0343 0,2114 0.?662
~.~)934 (J.2463 0.4114 O.no21 0,1035 0.0~1v 0,1Z17
0,2640 u.1582 0.17~0 0.1322 0.0102 0,1t1h 0.35b8
U,162T 0.0295 0.3419 0.2468 0,1427 0.?~i~9 0.7548
0,1917 G.1933 O.n318 0.1651 0.3427 O,n~)h5 0.44n0

NET Gt~MIDDELUF VAN DF Af3S~LUTF WAARDE~~ VAN DE RELATIFVE AFWIJKINGrN lS GELIJK AAN;
0.1210 0,1?.8n 0.7527 0.1056 0,0948 U.2u3v ~.?8H3

NET GFMIDDFLnE VAN DF: AFWIJKINGEN OVER AILF JAREN TS: 0.17U1



ApPEN~IX B.b ; LE[~Ek- EN pUBBFRNIJVERHFID

TAREL 8.6.1 : DE EVALUATIE VAN DF EERaTE VARIANT

DE OVfRGANGSWHN WnRDE~: GEGEVEN DOr~R:
R(-1) - 0,11411 , R(0) - Q,8286 r R(1) a 0,0576 ,

DE TOE- EN UI1TREpTN,SKANCEN WORDEN GFGEVEN DOOR:

PE~TNA 8.27

S(1) - 0.604~3 , S(2) - 0,13U2 . S(;) - 0,1861 , S(4) - O,~J~59h , 5(5) - O,OGti7 . C(~) - U,OrIOn ,

`1ERWAf.HTE FREQUENTIEVERDELINGFN V~OR DE J,1AtN-GROOTTEKLASSE 1955 1957 1959 1961 1966 1968 1y70
MINDER DAN 25, 206. 221. 22u. 220. 181. 177. 143.25, - 50. 138. 134, 143. 137. 133. 11i. q4,

50, - 100. 104. 100. 107. 110. 97. 7'à. 6h.100, - 20fi. 4n. 4fi. 51. 47. 39. 3~. 31,
200 .- 40tr . 1 4. 1 7. 1 4. 17. 1 4. 1 5. 1 c~ .
400. - 800, 6. 8. 5. 7. 7. 7. 7.
800. EN MEfR l. 7. R. 7. 6. h. 5.

GROOTTEKLASSE

MINDER DAN 25.
25. - 50.
50, - 1U~).

1t}0, - 20G.
200, - 40G,
400. - 80u.
K00. EN MEER

r~r-, ABSOIUTE WAARDE vAN DE RELATIEVE AFWIJKItiG IS VOtJR:
ty55 1957 195'~ 1961 146h 196n 1y70

U.t~24S u.(r629 O.orr4ó 0.~?427 u.u731 U.t)7il O,OAfiU
0,0558 0.0499 0.(~SH4 0,0385 r1.046H 0.?n81 0.0702
O.~Ol2 0.0783 G.ny62 O.~b51 n.0937 (r,nr3i3 O.r~429
0. ~~306 u. 0683 0. ir830 0. 1 OG7 u. r7369 0. 00 3b 0. ~i4t1
0.1453 G.?967 t).10K3 0.(1383 G.4915 G,1116 O.f~~Fit
0.0'774 0.q076 0.1523 0.1146 0.0329 0.2Z~~2 O.175y
U.1817 U,1h78 G.171y ~.1817 0.0470 0.14i5 0,5914

HFT GFMIDDELDE VAN D.E AKSf1LUTf' WAAROE~a VAN DE RELATIEVE AFWIJKING-N IS GEl1JK AAN;
O,t1746 U.2331 O.f)964 0.(1831 U.0603 U.11.10 f1.1530

NET GEMIDDf.LI)F VAN Dt AFWTJKiNGEN UVEit ALLE JAREN IS: 0.1173



TABEL 8.6,2 : DE FVAi.IIATIE VAk DF TwFEDE VAPIANT

OE OVERGANGSyNN wnRDEN GEGEVErv DUOR:
R(-2) - 0,0257 . R(-1) - 0,0803 , R(0) - 0.8?8l , R(1) - O.UF:S7 ,

PAf,INA 8,73

DE TOE- EN uITTREr1NGSKANSEN a~ORDEN GEGEVEN UoOR:
S(1) - U,b03(1 . S(1) - 0,1Z71 , ~(3) - 0,1887 , S(4) - 0,(1~1f , ~(S) - 0,0095 ,

GROOTTEKIASSE

MiNDER DAN 25,
Zs, - so,
50, - 1GG.

1u0, - 2GO,
2~0, - 4~~,
40G, - dOti.
SOG, EN MEER

GR~OTTEKLACSE

MINDER ~AN 15,
25, - SU,
50. - 1G0,

1110. - 26~1,
200. - 40~~.
4u0, - dOU.
K00, EN MEFR

VERwACHTE FREC)UEN'rIEVFRDELINGFN VOUR DE JARFN:
1955 1QST 195v 1961 196b 19b~i 197d

246, ?21. 22f1. 220. 181, 177, 1k3.
137. 133. 141. 137. 132. 1Z?. 94.
~04. 100. 106. 110. 97, 79, bb.
4y , 48 . 51 . 4t`s . 40 . 36 . ~ 1.
14. 1l, 15. 17. 14. ~5. 16,
6. 7. 5. 7. 7. l. h.
T. A. h. 7. b. h. 5.

DF ABSOLUTF WAARDF VAN DE RELATIEVE AFWIJK[NG IS VOUR:
1y55 1y57 1y5y 1961 1466 1968 197U

U.u247 U.(~621 O.tt042 0.!1434 O.n723 U.G1~.1 d.(1798
O.u488 O.n541 O.C~531 0.~454 n,U392 0.1047 O.d71y
G.r~065 ~J.~~792 U.u9ts1 O,n65v 0,0935 d.0816 d.t14a8
O.~r445 ~~.OSn4 O.u954 d.1141 d.d52Q G,0{)55 d.0(i6U
O.IZUS U,324y O.C~753 d,tJhOy u,0764 O,n9y8 O.r~1t7
O,n971 u,~72v 0.1850 O,n972 0.01y1 O.Z109 O.1791
U.1685 u,1S43 U.1Hh9 0.1685 D,d294 0,1b~.7 0.6214

HFT GEMIbDF.LDE Van~~ C~F ABSrJIUTF WAARGEN VAN DE RELaTIkVE AFw1JKi~~G~ N iS GEI iJK AAN;
0,n7Z9 ~).Z294 O.i,9~a"I i1.~R51 i~.054b U,1?t14 0.1fi01

HFT GEMIDDELDF VAN D~ AFWIJKINGEN OVER ALLE JAREN 1S: 0,1174



TABEL 8.6.3 ; DE FVALUATIE VAh DE DERftE VARIANT

DE OVERGANGSWHN WORDEN GEGEVE~: DOOR;
R(-1) - 0.1595 . R(0) - Q,7500 . Rl1) - O,U658 . R(2) - ll.(!2~6 .

pAGINA 8,74

DE TOE- F~N UITTREDtNGSKANSEN WpRDEN GEGEVFN p00R;
S(1) - U,590v , S(1) - U,1162 , S(i) - 0,1914 , S(4) - O,h~2f , S(5) - 0,01~sK ,

VERWAf,HTF FREOUENTIEVFRDELINGFN VOOR ftF JARFN~
GRf10T7EKlASSE 1055 1y57 1059 1961 1966 1oh~ 1970

MINDER DAN 25. 206. ?20. 219. 219, 181. 177. 142.
2S, - 5U, ~33. 130. 13h. 134. 129. 11k, y3,
50. - 1UG, 104. 1U1, 1U7. 11U. 96. 7v. ~6,

10U. - 2Uu. SU. 49. 5?. 49. 41. 37. ~~.
200, - 400. 16. 1y. 1l. 19. 16. ~n. 1~.
4J0. - 80U. ts. 9. 7. ~y. 8. n. 7.
800. EN MEER 7. 8. tt. 7. 6. n. 5.

GROOTTEKLASSE

MINDER DAN 25,
25. - St),
50, - 104.

100, - '10~i.
20G. - 400,
400. - 800.
800, EN MErk

:1t ABSOIUTE WAARDF VAN DE RELATiEVE AFWIJKING IS V~UR;
1U55 1y57 1QSQ 1061 196~ lvah 1v70

U.~125b U,U573 U.ii017 O.rt378 U,0720 U.0736 (1.(~756
O.í~159 0,078Z U.o248 0.0619 0.01R3 0.1705 O.Oti2d
O.u0e2 u.0747 O.uQ51 0.0703 0.0831 O.n7,~2 O.t~422
u. ~~662 ~. 0432 0. 1 073 0. 1 312 0. U691 0. nl ~3 0. C~t)53
0.~1~0 0.4592 G.0419 0.1810 0,0421 O.nS54 0.0418
0.~)769 1,~K39 0.091U 0.3043 v.1531 0.3549 0.1R8e
G. 1 Sy9 u.~ 3~sy 0. 1 779 0. 1 476 0. t1008 0. 2tiK9 0. l2Uy

MET GF.MIDpELfiE VAN DE ABSOLUTF WAAROEN VAN DE RELATIF.VE AFWIJKINGtN IS GELIJK AAN;
0. 052~5 U, 790ti 0. 0771 0. 1 335 0, f1626 0. 1 355 0. 1 eS3

NET GEMIUDELDF VAN DF AFWIJKIhGEN OVER ALLF JAREN IS; 0.1311



TAHEL 6.6,4 : DE FVALUAIIE VAti DE VIERDF VARIANT
PAGiNA B,?5

DE OVFRGANGSWHN WORDEw GEGEVEN DOOR:
R(-2) - 0.0400 . R(-1) - 0.1591 , a(0) - 0.750Q , R(1) - O.OhSR , u(2) - ~.0242 .

DE TOF- EN UITTREh1NGtiKANSEN WORDFN GEGEVFN DOOR;
S(1) - 0,595Q . ti(1) - 0,1211 ~ S(3) - 0,195y . S(4) c O.OR71 .

GROOTTEKIASSE

MINDER [)AN 25,
ZS, - 50,
SG, - 100.

10G, - 20G.
200. - 4GJ,
40u, - 800,
2300, EN MEFR

GROOTTEKLASSE

MIN~ER DAN 25,
25, - SG.
50. - 10G,

1uí~, - 200,
200. - 4U0,
400. - 800,
R00. EN MEFR

VERWACMTE FREQUENTIFVERDELINGFN VOOR DF JARFN:
1955 1457 1459 1q61 1966 196R 1970

206. ?20. 219. 219, 181. 1T7. 142.
133. 130, 13~. 134. 129, 11~. 92.
1U4. 101. 1U~. 11U. 9ó. 74, 66.

Su. 49. S?. 49, 4O. 37. 31.
1S, 1y. 1ó. 19. 16. 17. 1K,

rs. 9. 7. 8. t(, ~. 7.
). Fi. R. 7. ó. h. 5.

DF ABSOLUTF. WAARDF. VAN t1E REIATIEVE AFWIJKING 1~ VOOR:
1'~55 1457 1U54 1961 196h 196~ 1970

u.n244 0,0577 O.u0~1 O.U379 U,(~72n 0,0~43 ci.0729
U.01n2 ~.0773 0.0258 0.0616 0,0175 0.1ó95 O.OK63
0. ~1082 0. 0744 0.094ti 0. ~1705 0. f181 4 0. 0~303 0. 0478
0. ~7702 u.0426 0. 1 OKO 4.1 304 0, 0643 0, r)2T2 0. [10ó9
U,~13~4 U,43y2 G.r~Z43 0.1R21 0.0821 0.0017 0.1355
O.i1743 1.1795 O.oA7? n.3n13 o.151n 0.3517 0.1900
0. 16U5 U, 1 396 0. 1 774 ~1 . 1 484 0. 001 A 0. 207í 0. 71 Fs4

HET GEMIDDELDk VAN Dt ABSOLUTF WAARUtN VAN DE RELATTEVE AFWIJKI~IGFN Iti GEI.IJK AAN:
U.~1563 0,2KT2 O.r)742 0,1332 U,0673 0,1zy8 Q,~797

HET GfMIDDELDE VAN Df AFWiJKINf,EN OVER AlLE JAREN IS: 0.1325



DAfjNA B,ih
ADGENDIX 6,7 , METAALNIJVERNEID, SCHE"rPS-, Vl1FGTIJIG- EN WAGENBOU~.~

TABEL B.7.1 : DE FVA~IIATIF VAN DE EERSTE VARIANT

DE OVERGANGSUHN Wr7RDF~~ GEGEVE~, DUOR:
k(-1) - 0,5026 . R(0) - 0.1731 . s?(1) - 0.3242 .

DE TOF- fN UITTREDIN~`~KqNSEN WORDEN GE(iEVEN p00R;
S(1) - U,3183 , ~(L) - 0,3524 , ~c3) - 0,29e7 , sc4) - 0,~)32~ , cc5) - 0,00(~n , Scb) - O,uc~Ou ,

Vr.RWACHTE FREQUENTIf.VERDELINGEN VOOH l7E JA~FN.
GROOTTEKLASSt 1q55 1q57 1U59 1961 196b 1ybr~ 1y70

MINDER DAN t5, U56, US6, 1(14i. 115U, 117~. 121p. 1244,
25, - Sti. 61y. h8n. ~8~3. 738. n00. 7a2, R13.
50. - 100. 36n. 460. 431. 425. 536. 4a~. 4Ny.

100. - 20u, z01. 737. Z46. 23y. ?R0. 2~i?. 179.
200, - 400. 10y. 13U. 13H. 127. 149, 14n, 14U,
400, - t30i1. 71. R2. ri7. 83. 8R, cii, r~1.
~OG, EN MEFR 4b. 55. 5Q. 51. 57, 57, 51.

GROOTTEKIASSF.

MINDER DAN 15,
25, - 5(l,
50, - 10~.

100, - 2UG,
200. - 40u,
400, - dfi0,
d00, EN MEFR

nF ABCOLUTE WAARDE VAN DE RELATIEVE AFW1Jk1uG tS v[}(1R-
1U55 1y57 1v59 1961 1966 14h?i 1u70

U.uy14 U.02b3 0.0942 0.0357 U.010b (1.~211 O.r~391
t7. ~JOb8 0. u088 0. cl3so 0. n321 u, 0366 0, n(J~5 0, n1 nU
c,,u903 U.053~ U.n504 O.n752 0.01T2 O.o61b O.ti7H8
U,G8A5 U.404I 0.199J O.A169 0.0192 u.0410 O.n338
u.~16y1 u.Ob5G 0.ri4~~Z 0.1027 i1.173R O,ZZy7 0.(i155
0. ~1523 0. (12b0 0. 1 7~,8 0, 0278 0. 2544 0. 3~sH5 (1 . Ci(~1 2
o.25y0 ~.17~s8 o.n7i5 0.1850 0.16~3 O.n~h4 o.1Qyo

HFT GF'MIDDFLUF VAN DE ABS(1lUTF WAARGEN VAN (,E RELATIEVF AFWIJKI~IGFN 1S GEI.T,IK AAN;
u,0939 u,r1515 O.f~974 O.rlh79 f.1.0969 0,11~1 (~.u~15

MET GEMI~DFL(~E Vaw DF AFWIJKINGFN OVEk ALLF JAREN IS: 0.0842



TABEI 6.7,2 ; DE FVAI.UATIE VAN DE TWEEDF VARIANT

DE OVERbANGSWHN WORUr.N GE[;EVEN DOOR:
R(-2) - 0.1311 . R(-1) - 0.3112 , K(0) - 0.2176 , k(1) - 0.34n1 .

DE TUF- EN UITTREnIN~SKANSEN wORDEN GEGEVFN D~OR;
S(1~ - U,31n2 . S(1) - 0.3H22 .~(;) - 0,28I3h , 5(4) - 0,~)12~~

GROUTTEKLASSE

MINDER DAN 15,
C5, - 5~,
S0. - 1U0.

1t)0, - 20u,
2ufi, - 40t1,
4(10, - 80i~,
800, EN MEEk

GROOTTEKLASSc

MINi~Ek DAN 15,
Z5, - Su,
50, - 10G.

1u0, - 20G,
?00, - 40~),
40G, - 80G,
R00, EN MEF~

PAf;IN4 s.z7

. ti(5) - O ,nu~n ,
VrRWACHTE FREQUENTIEVER~EI.INGFN VOOR DE J4REN;
1~55 1957 1059 1961 1966 19~H 1U70

p53. 988. 1U43. 1145. 1178. 1214, 1146.
A19. F~89, 67K. 738. 799. 7~3. n02.
371. 459. 431. 431. 531, ~y7. 4R4.
10Z. ?35. 249, ?36. ZR2. 2~h. 185.
111, 132. 141, 129, 155, 15~, 14h,
6e. 75. 8i). 7h. 8U. nn. 73.
SU. 60, 6S, 56, 62. bl. 56,

DL ABSUIUTE WAARDF VAN DE RELATIEVE AFWIJKTNG IS VO[jR;
1~~55 1y57 1y59 1q61 196h 19h~ 1U70

O,ng77 u.~?)4h tJ.~~y41 n,n316 tJ.c)Oyb ~.uZ~~y U.~~a04
t;,~i058 ~.c~102 O.11279 n,n317 O,G372 O,nno2 0.02?h
U,t)811 U.~150C~ 0.(l511 (1,~1b27 G.[)074 U.n614 [t.f~744
G.0915 U.~109 0."t17U 0.027U 0.[1245 O.~h~S O.f.545
~,~i547 0.0854 6.u6U4 0.0874 0.2211 u.Z~r~1 O.~~S64
0,11tsK U.0575 O.í~777 O.t1357 G.13h2 0,2h32 0.~~333
0.1937 ~.1033 G.17aU 0.1137 G.U891 O.c)~}~4 c~.125U

HET Gf-MIDDEI~~h VAN DE ARSULUTF WAARDEN VAN DE RELATIEVE AFWiJKI~~G~ N IS GELTJK AAN.
U,n9U5 ~~,n489 0.101b 0,r15S7 O,t1753 O.Oy~S O.u589

HET ~FMIDDFI~E VAN DE. AFWTJKINGFN OVER AILE JAREN TS; 0.0758



TA6EL 8.7.3 : DE F.VALt~ATIE VAN DE DERDF VARIANT

DE itvERGANGSWHN u~RDFN GEGEVEN DO~R:
k(-1) - 0.5013 . R(0) - G.1746 . R(1) 2 0.31~,6 . R(2) - 4.DOlS .

PAGINA 9,?N

OE TUE- EN UITTREDINGSKANSEN WORDEN GEGFVEN D~OR:
S(1) - ~),31b1 , S(2) - 0.3H70 , 5(3) - 0,277? , 5(4) - O,u~7K , s(S) - U,[t00n ,

GROOTTEKLASSE

MINDER DAN 25,
25, - S0,
50, - 1UU.

10G. - 2GJ,
2i)0. - 40~.
4U0, - SOu,
ROU, EN MEER

GROUTTEKLASSE

MINDEk DAN 25.
25. - SU,
Su. - 1u0,

1~U, - 2G~),
200. - 40~.
40G. - 80i~.
800. EN MEf R

Vf RWACHTE FREOUENTIEVERt~EI.INGfN VOOR DF JARFN.
1y5S 1QSl 1y5y 1961 1466 lqhn 1V7U

Q55. 9ti6. 1042. 1149, 1175. 121ri. 1?43.
616. h91. b77. 734. 799, 7~;. K04,
36n. 457, 432. 427. S35. Su~~. 493.
102. 235. 147. 239 . 2H(1. 2~s5 . 1Fi1 .
1 1 U. 1 31 . 1 4r1 . 1 2E . 1 51 . 1 4n . 1 42 .

72. b3. 8r~. A4, Ay, t3'~. R~.
47. 56. 60. 52. Sa. 5~. 5t.

DF ABS~LUTF W AARDE VAN DE REIATIEVE AFWIJKIR:G IS V~(?R-
1USS 1457 1q54 1961 1yóh lybt 1y7(t

U,(1906 G.0271 O.u94v C~.ft350 ~E,r~114 0.~2~y ~1.C~3K3
U, 0019 0.01 31 0. (i2~4 0.0265 (~. p319 0. OOK6 0. (i2Q3
G.ilad2 0.04e7 o.054H G.n72o u.~)150 o.(1Sh7 o.n77.3
0.~)882 0. 01 3a 0. 2051 t~ . 01 66 0,~~1 70 G. r15n4 0. n4Ua
O..i575 0.0766 O.Ofitiy 0. f191 3 0. 1 aba 0. 24A1 0. t~301
U.~1449 0.0361 0.1~in8 0.0349 0.2713 0.4i1h2 O.í~7b2
O.r450 0.1625 0.(t957 0.16~1 0.1510 O.O7i6 4.~P3K

HET GFMIDDELi.~F. VAN Gt- ARS(1LUTE WAARDEN VAN DE RELATIEVE AFWIJK1~1GcN IS GEL1.1K AAN:
U.oaa1 G.0537 0.103~ D.0635 O.U9í3h U.12.i1 n.t~h60

HET G[MIUbELDF VAN DE AFWIJKiNGEN OVER ALLE JAREN IS: O.OH52



TAPFL B.7,4 : DF FVA~~IATIF VAN DE VIERDf VARI4NT
r'a~ tNA ~. ~~a

DE OVFRbANGSWHN Wi1RDEN GEGEVEI~ DUOR:
R(-2) - t1.1Z89 , R(-1) - 0,3143 . R(4) - 0.2164 , R(1) - U.3z94 , R(?) s 0.0~04 ,

DE TUE- EN UTTTREDTNG~KANSFN WORDEN GFGEVFN D~OR:
t(1) - U,3163 , ~;(2) - 0.3837 , 5(3) - 0,?.87h , S(4) - U,f112~ .

GROOTTEKLASSE

MINDER DAN 25.
Z5, - SU,
50, - 1GG,100. - zGC,.

200. - 4Gn,
400, - ~Ou.
800. EN MErk

GROUTTEKLASSr.

MTNDEk DAN [S,
25, - SU,
SU. - 1U0,

10G, - 2UJ,
2~0, - 4G0,
4U0. - ~3GU ,
800, EN MEFp

VFRWACHTE FREQUENTIFVFRpELTNGFN V~OR DF JApFN-
1955 1957 1459 1961 196b 1ybA 1y70

Q53. oAB. 1043. 1145. 1177. 121y. 1246.
d1ts, h89, ~7A. 737. 799, 7A2. ri02.
371. 45y. 431. 431, 531. 49K. 489.
2U1. 135. 14y. 23a, Z82. TB~. 2~5.
111. 131. 141. 129. 155, 152. 146.
bó. 76. 811. 7b. 80. t~0. 74.
SU. 60. 65. Sa. 62. h?. 56.

DE ABS~LU7E WAARDF VAN DE RELATIEVE AFWIJKING TS V(IOR;
1USS 1U57 145~ 1ob1 1966 19hK 1y7U

U.~tR17 u.U24S~ O.u942 (t,(1317 U,U097 0.02(i9 O.U40b
0.~1055 u,01U5 0,(1276 0.0314 0,0373 O.OUO~ O.i~732
u.~1812 u,049a G.O513 0.0628 0,0074 O,nhll 0.(i7yU
U.~)v14 u.G113 0.717U 4.0268 0,0243 0,061ri n.o546
u,~iSa3 ~).t~85t's O.OhUB 0,p870 0.2210 0,27~.3 O.uS(~a
0.1172 J,n555 0.08n4 0,~342 ~,1412 0,?.6n4 0.03U8
0.1940 0.1037 0,17i4 0.1139 0,08V5 U,(10~.(3 0.1254

MET G(.MIDDFLC`F VAN D~ A~3SOLUTF WAARDEN VAN DE RELATIfVE AFWIJKTNGFN TS GEITJK AAN;
0.09U2 0.~)487 0,101y 0,(1554 U,0758 U,1~!it1 U,U586

HET GEMIDDELpE VAN DF AFWIJKINGEN OVER AIIF JAREN IS; 0.0758



PAGTNa 8.;~!
APPFNUIX B.n ; TEXTIËLNIJVERNFID

TABEL B.R.1 : DE FVALUA7IF VAN DE EERSTf VakIANT

DE UVFR~ANGSWHN W(1RDF.~J GEGEVEN DUUR;
a(-1) - ~~.17h6 , R(0) - 0,6540 . R(1) : 0.16U5 .

OE TOF.- EN UITTREnINGSKANSEN WORDEN GFGFVFN p~OR:
5(1) - 0,1461 . S(2) - 0,3486 . S(i) - 0,10n7 . S(4) - 0,1~A~~ , 5(5) - O.OSt~1 , Sch) - 0,171h ,

GROOTTEKLASSE

MINDEk uAN 25,
ZS, - 50.
sa. - 1uo,

1u0. - 200,
200. - 40G.
400, - B~U.
tt00, EN MEEW

GROOTTEKLASSE

MINDER DAN 25.
25, - Sc~.
50. - 10U.

100, - 24~1,
2G0, - 4u0.
400, - 8lii),
KGO. EN ME~K

HET GEMIDhELu,?

VERWA('HTE FREQUENIIÈVERpELINGFN VC10R DE JARFN:
1y55 1957 1y5y 1961 1966 1ob~ ~970

122. 112. 108. 111. 91, 1i!~!. 97.
10y. 104. 103. 101 , 84. T1 , 6"l..
97. 105. 94. SEt. 84, T7, h5.
A4 . 85 . 81 . 81 . h6 , n'~ . 5 5,
Sn. 58. 60. 5~. 4A. 45. 36.
4[. 41. 3Q. 3ó. 30. 21. 1n.
37, 37, 3h. 34. 27. ~2. 1y.

Dr A9SOLUTF IJAARDE VAN DE RE LAT 1 EVE AFWI J K 1 Nti 1 S VOUR ;
1~~55 1u57 1o5y 1461 1966 1yf~h 1v7o

U.Ubyb u.0274 a.0375 0,1063 (1.1697 O.~yi2 0.130'I
O.n556 0.10U3 (~.U43y b.n822 0,13A2 0.0314 0.~~223
0.1319 U.1Z15 G.121`~ G.0235 0.0055 O.nnb3 0.12.y6
0, i)3y1 0. U329 U. pí177 0.0568 0.0850 ~1, (14t~4 0. n773
G.~~249 ir.(z430 O.cti51a n,0359 G.f~459 0.14n8 0,17s4
G.~)718 0.~167 O.í~514 0.0595 ~.3749 0.1 TT0 0.1557
O.i)Ohb (1.GS93 O,í~4'10 0.03h4 (i.212(1 0.2136 G.1706

VAn; DF ABSOLUTf WAARUEF~ VAN DE RELATIEVE AFWIJKItiGFN r~ GFl1JK AAN;
O,uS~Z u.o573 O.ub31 O.~S75 0.1413 0,11n1 0.~371

HET GEMID[1FLDF VA~, DE AFWIJKiNGEN OVEK AI.LF JaREN IS; O.OR9y



TAPEL 8.8.2 : DE EVAL~~ATIF VAtu DE TWEEnE VAPIANT

DE UVFRbANGSWNN W(1RDEN GEGEVEN DOOR;
R(-2) - 0.0252 . R(-1) - 0.1163 , R(0) - 0.7130 . R(1) z U.1454 ,

VA~,INA 8.31

DE TOE- EN UiTTREDIN!',SKANSEN WORUEN GEGFVEN DOOR;
S(1) - U,22y4 , e(1) - 0,3562 . S(3) - 0,1255 , S(4) - 0,1135 , ~~5) - 0,1156 ,

GRt10TTEKLASSF

MINDER DAN 25.
25. - 5~~ ,
50. - 1Gf~,

100, - 200.
200. - 4Gi?,
400, - 8~u,
800. EN MEEct

GROUTTEKLASSF

MINDEft DAN 15.
2S, - 5~.
50, - 1GG,

10G. - 2U0,
200, - 400.
400. - d0~~ .
800, EN MEEW

VERWAr,HTE FREaUENTIEVFROELINGFN VOOR DE JAR~N;
1QSS 1957 1959 1961 1966 1968 197U

123. 113. 107. 111. 91. 94. q5.
1 09 , 1 03 . 1 04 . 1 02 , 84, l~9 , 61 .
96. 106. 93. 86. 83. lh. ba.
8a. 8S. 81. 8Z. 65. ha. 51.
Sis. Si~. 54. 58, 48. 43. 3a.
41, 4U. 41. 3y. 32. 25. ?S.
3tI. 37. 3h. 35. 27. 2l . 1 y,

OF ABSOIUTE WAARDF VAN ~E RELATIEVE AFWIJKTNG IS VOOR
1'iSS 1457 1v5v 1961 1966 1Ubsi 1y7U

U.,r823 u.(i40t~ O.p4`i7 0.10K2 r~.1711 U.n97T G.1(~62
O,u538 G.1111 O.G3n1 0.0750 G.1284 0.0555 0.[1018
0.13y2 u.1239 0.10ti1 0.0429 0,(1064 G,OSxO 0.1453
0,0341 u.(~353 O.UQ32 O.f1523 0.4985 0,03~8 0.[1441
u.~~1ti0 ~~.í)4l~0 0.~14f)1 0.0285 fi,i'~375 0.12~4 0.110y
0. OSuS u. (1101 u. 1 2t)7 0. [1730 0. 4728 0. tT~i75 0.2~ 1 7
U.~11S7 t).Oh9h 0.(~S~.K 0.~)476 ~1,2195 0.21r0 0,27?6

HET GE:MIDDFLD,: VAN OF ARSOLUTF WAARDEN VAN (~E RELATTEVE AFWIJKINGFN TS GÈITJK AAN;
U.~1564 L).0627 0.(17~2 0.0611 (i.1620 U.Ori50 0.1425

HET GEMIODEI~E VAN DF AFWIJKINf,EN OVER ALLF JAREN i5; 0.0916



TABFL B.FS.3 : DE FVAtUATIE VAN DE DERDE VARIANT

DE OVERGANGSWHN WORDFN GEGEVEh DOOR:
R(-1) - 0.1473 . R(0) - 0,7201 . R(1) - t1.13?6 . R(2) - ~.00~0 .

PAGINA B,3.1

DE TUE- EN UITTREnINGSKANSEN WORDEN GFGEVEN D()OR;
S(1) - 0,2217 , ~([) : 0,3544 , ~(3) - 0,141r, , c(4) - 0,17gr , St5) - U,1UdD ,

Vt.RWACNTE FREQUENTiFVFRDELINGFN VOOR DF JAuT-N:
GROOTTEKLASSE 1955 1957 1y5o 1961 1966 196rT 1970

MINDER DAN 25, 123. 113, 107, 111. 91. 99. 9b.
25, - SU, 10`~. 104. 104. 101. Sa. hQ. 61.
50, - 100. 9l. 1116. 93. 87. 2i3. I~. 64.

~,4, S1 .100. - 200, A4. 85. 81. 82. 65,
200. - 400. Sb. 58. 59. 57. 48. 4i, 34.
400. -~i00, 42. 41. 4?.. 3y. 33. t5. 26,
800. EN MEER 37, 37. 35. 3L, 26, [?. 1y.

DE ABSOLUTE WAARDF VAN DE RELATIEVE AFWIJKING IS Vf1f~R:
GROUTTEKLASSE 1Q55 1y57 1v5Q 1961 1Qbb 1Qbs~ 197U

MINDER uA~t 25, U.t1Ru5 O.n342 O.t~4h~3 0.10h5 U.1745 G,ny.~i0 0.11Gb
25, - SU, U.Q53S 0,1064 O.U3~l 0.0777 0.1352 O.O~b1 O.t)042
S0, - 1U0. 0,1341 0,130ó n.10h2 0.~3gy 4.0061 O,nhci8 0.14n5

100. - 20b. U.n331 G.(~361 O.n411 [1.0484 u.U983 0.03i2 0.0456
200, - 40t"~, 0. u11y 0. f)541 0.0385 0.0224 G, 0373 0. 1 2~)6 0. Z02y
400, - t100, O,c)687 U.0273 0.13b4 O.OK92 U,4901 O.np73 0,?.?34
800. EN MEEk U.~)04U U.(14y1 0.f1337 0.0271 ~~,1Q45 O.z0i,2 0.2442

MF.T GFMiDDELDF VAN DE ABSc)LUTF wAARDEN vAN DE RELATIEVE AFW1JK1nir,FN IS GELIJK AAN;
0.(1551 ~7 . 0625 0. U6U9 0.(158y U. 1623 U.~)R19 (1 . 1 399

NET GEMIDDELDf VAN DF AFWIJKINGEN OVER ALLE JAREN IS: 0.0902



TABEL B.8.4 : DE EVA~UATIE VAN DE VIERDE VARIANT
DAGINA B,;i

DE OVFRGANGSWHN WORDEN GEGEVEN DOOR:
R(-2) - 0.0068 . R(-1) - 0.1321 , R(0) - 0.7415 , R(1) z 0.1196 , k(2) - 0.0000 ,

DE TOE- EN UITTREpINGSKANSEN WORDEN Gf.GFVEN DOOR:
S(1) - 0,[819 . S(2) - 0,3638 , S(3) - 0,15"l7 , S(4) - 0.196~ ,

GROOTTEKLASSE

MINDER OAN 25.
25, - 5U,
50, - 14G,

100. - 200.
200. - 400,
400, - 80G,
800. EN MEER

GROOTTEKLASSE

MINDER DAN 25,
25. - 50,
50, - 100,

100. - 200,
200, - 400,
400, - 804,
R00, EN MEFR

VERWACHTE FREQUENTIEVERDE~INGFN VOOR DF JA4FN.
1955 1457 1959 1961 1966 19b8 1970

124, 114. 107. 111. 91. 90, 94,
108. 103. 104. 102. 84, 6R, bU.
97. 10b. 91, 8e, 83, lh, 63,
84. 85. 81. 82. 64. hj, 50.
Sà. 58. 61. 58, 49. 4e. 39,
41. 41. 42. 3y. 32. ?.5. 25.
37. 37. 35. 34. 26. 22. 1ó.

DE ABSO~UTE WAARDE VAN DE RELATIEVE AFWIJKING IS VOOR:
1955 1957 1959 1961 1966 1vr5~ 1970

0.0913 U,0435 O.U490 0.1136 0.1746 0.10?9 U.0924
0,0518 0,1102 0.0365 0.0769 0.1304 0.06H9 0.02~5
U.1310 U,1309 0.(r970 0.0470 O.U090 0.05~.4 0.1hOG
0.0330 O.U395 0.(1955 p,0482 0,1063 0,0211 0.0274
U,01u2 0,0480 0.O750 0,0362 O,OT56 0,2(146 O,U921
0.0576 0.0156 0.12-i8 0.0762 0,4728 O,R111 0,2124
0.~)097 0.0435 0.0271 0.0212 0.1861 0.19h6 0.2326

HFT GEMIDDELDE VAN DE ABSOLUTE WAARGEN vAN DE RELATIEVE AFWIJKItiGtN IS GELIJK AAN;
U.0558 0.0616 U.U720 0.0599 0,1650 O.Oy4J 0.1197

MET GFMIDDFLDE VAN DF AFWIJKINGEN OVER AILE JAREN TS; O.OA98



APDENDIX C. DE EVALUATIE VAN DE TWEEDE TOEPASSING VAN HET MOpEI..

DEZE APPENDIX IS OPGEBOUWD UIT EEN ZEVENTAL DEELAp~ENDICES ELK RETREFFENDE EEN
VAN DE ZFVEh BESCHOUWDE BEDRIJFSKLASSEN.

APPENpIX C.1 : AARDEWERK-, GLAS-~ KAIK- EN STEENINDUSTRIE

APPENDIX C.2 ; GRAFISCHE EN PAPIERNIJVERMEID
APPENDIX C.3 : CHFMISCHF NIJVERHEID

APPENDIX C.4 ; KLEDING

APPENDIX C.5 ; IEDER- EN RUBBERNIJVERHEID

APDENDIX C.6 : METAALNIJVERHEID, SCHEEPS-. VLIEGTUIG- EN WAGENB~~Uw

APPENDIX C.7 ; TEXTIELNIJVERHEID

ELKE DEELAPPENDIX BEVAT EEN SPFCIFICATIE VAN DE V~IGENS DE BESCNREVEN METHOUE
GETRANSFORMEERDE VERDELINGEN. OE GESCNATTE OVFRGANGSWAARSCHIJNLIJKHE~FN EN TOF-
EN UITTREDiNGSKANSFN, DE OP 8AS1S VAN HET MODEI VERWACHTF FRE~UFNTiFVFRDELTN-
GEN. VAN DE ABSOLUTE WAARDEN VAN DE RELATIEVE AFWiJKINGEN VAN DE WAARGENUMFN
FREQUENTIEVEROELINf~EN, VAN DE GEMIODELDEN DAARVAN VOOR ELKF VERnEIiNG EN VAN
NET GEMIDDELDE DAARVAN.

PaGiNa C. ~



ApDENDIX C.1 ; AARDEWE.RK-, GLAS-. KALK- EN STFENINDUS7RIE

TABEI C.1.1 : pE GETRANSF~RMEERpE FREQUENTIEVERDELINGEN

AANTA~ BEDRIJVEN VOLGENS DE NIEUWE KLASSE-INDELIN~

AANTAL REDRIJVEN OP HET EIN~E VAN
GROOTTEKLASSE MAART 1953 MAART 1955 SEPT. 1957 JUNI 1959 JUNI 1961

MINDER DAN 25. 208, 1ó6, 241, 16~. 1A8,
25, - 50, 176, 198, 1b7, 25~, 224.
50. - 100, 129, 130, 1;4, 13~. 140,

100. - 200, 65, 77. 66, 7S. ~7,
200, - 400. 14, 15. 16. 1v, 17,
400, - 800, 6. 6. 8. 5, 6.
800, EN MEER 7, 8, 7. l. 5,

TOTAA~ 605, 600, 639. 657,

AANTAL BEDRIJVEN OP HET EINDE VAN
GROOTTEKLASSE DEC, 1064 DEC. 1966 DEC. 1968 DEC, 1970
MINDER DAN 25. 256, 28h, 273, 21~,

25, - S0, 197, 197, 189. 191,
50, - 100, 122, 110, 09, 9~.

100. - 200, 54, 55, 50. 46.
200, - 4U0, 22, 24, 27. "L7.
40U, - 800. 9, 9, 10. 12.
SOU. EN MEEp S, h, 6, ~,

TOTAAL 665, 687. 654. 58y,

647,

PAGINA C, 2



TABEL C.1.2 : DE FVALUATIE VAN DE TWEEDE TOEPASSING VAN HET MnDFL

DE OVERGANGSWHN WORDEN GEGEVEN DOOR:
R(-1) - t).2423 . R(0) - 0.5226 . R(1) 2 0.2351 .

DAGINA C. 3

DE TOE- EN UITTREDINGSKANSEN WORDEN GEGEVEN DOOR;
S(1) a 0.6606 , S(2) a 0,0997 . S(3) - 0,168~ , S(4) - 0,071~~ , S(5) - 0,0000 , Sl6) c 0,000(i ,

GROOTTEKLASSE

MINDER DAN 25,
25. - SU,
50. - 10U,

10~), - 200,
200. - 40U,
400, - 80i~.
80U. EN ME~R

GROUTTEKLASSF

MiNDER DAN Z5,
25, - 5U,
50, - 10U,1ou, - zoo.

?00. - 4U0.
400, - 80U,
RO~, EN MEFR

VERWACHTE FREQUENTIEVERDELINGFN V~OR DF JARFN:
1Q55 1957 1959 19b1 1966 196R 1y70

198. 201. 237. 179. 258. 245, 212.
172. 178. 17R. 202, 195. 194. 180.
124. 140. 128. 147. 127. 11~. 97.
67, 77. 71. 75, b4. SrS, 51 .
24. 27, 2h. 29. 26, ZR, 2H,
8. 9. 1~. 9, 11. 1~, 13.
7. 7. 7. b. 6. 7. 7,

Dk ABSOLUTE WAARDE VAN DE RELATIEVE AFWIJKI~~G 1S V(1t1R:
1955 1957 1459 1961 1966 196ri 1y70

0.1955 U.1~71 0.4611 n.n499 n.0976 U.1037 o.nUnO
U,1332 U.0652 U.2957 Q.r)971 0.01U7 O,nz41 0.~552
0.0485 U.0427 O.~S65 0.q503 0.1533 0.12h9 0.~13A
U.1256 U.16yA Q.p514 0.1203 0.1599 0,1[~15 0,1158
0,6034 U.7122 O.;Sri7 O,1~Q25 0.09A9 0,(1242 0.0477
0.3539 0.0751 U.9277 0.4t527 ~.2319 U.1799 O.OR56
0.1b07 0.0~74 U.n2h3 ~.?958 0,0160 0.11t~3 O.n147

HFT GEMIDDFLr1F VAN DE ABSt1L~TF WAARDEN VAN ~E RELATIEVE AFWIJKINGFN IC f,ELIJK AAN~
0.2315 U,1856 0.3111 0.2527 ~,1097 0,1O44 U.u487

HET GEMIDDELUE VAN DE AFWIJKINGEN OVER ALLE JAREN IS; 0.1777



APPENDIX C.2 ~ GRAFISCHE EN PAPIERNIJVERHEI~

TABFL C.2.1 : DE GETRANSF~RMEERDE FREQUFNTIEVERDELINGEN

AANTAL BEDRIJVEN VOLGLNS DE NTEUWF KLASSE-INDEIIN~

AANTAL BEORIJVEN OP HFT FINpE VaN
GROOTTEKLASSE MAART 1953 MAART 1955 SFPT, 1957 JUNI 1ySy JUNI 1961

MINDER DAN 2S, 401, 417. 453. 485, 4Fi7,
25, - 50, 257, 248, 248. 26C~. 253,
S0. - 100, ---13q. 14n. 157, 157, 163,

100. - 200. 93. 107. 100. 90. 102,
200, - 40U, 39, 37, 43. 46, 46,
400, - 800, 8, 6, 10. 12, 14,
R00, EN MEER 2. 3, 4. 3. 5,

TOTAAL 939, 958, 1015. 1068. 1070,

AANTAL AEDRIJVEN OP HET EINDE VAN
GROOTTEKLASSE UEf., 1964 DEC. 196á DEC. 1968 pEC, 1970

MINOER DAN 25, 491, 470, 472. 44H,
25. - 50, 265, 270. 277, ?54,
50. - 100. 171, 175. 173. 164.

100. - 20U. 95, 89. 01. 94.
200 ,- 400 , 48. 6~i , 56 . 51 ,
400. - 800, 18. 21. 20. 21.
800. EN MEER 8, 7, 9, 11.

TUTAAL 1096, 1092, 1093, 1054.

PAGiN4 C. 4



TABEI C.2,2 : DE EVALUATIF VAN DE TWEEDE TOEPASSING VAN MET MnDEL

DE OVERGANGSuHN WORDEN GEGEVEN DOOR:
R(-1) i 0.1204 . R(0) 3 0.8080 . R(1) S 0.0711 .

PAC,iNA C. 5

DE TOE- EN UiTTREpINGSKANSEN WORDEN 6EGFVFN DOOR;
s(1) s u,6382 , S(2) - 0,1602 , s(3) - 0,120n , st4) - O,U17ti , ScS) - U,055c , s(b) - O,u077 ,

GROOTTEK~ASSF

MINDER DAN 25,
25. - 50.
50. - 100,

100, - 200,
200, - 400.
400 , - 80l) ,
800. EN MEER

GROOTTEKLASSF

MINDER DAN 25,
25, - 50.
50. - 10U.

10U. - 200.
200, - 400,
400, - 800,
80U, EN MEEH

VERWACHTE FREQUENTIEVERDELINGFN VOOR DE JARFN;
1955 1957 1459 19b1 1966 1968 1470

416. 454. 485. 484. 486. 47~. 446.
256. 256. 264. 269. 269. 273. 268.
1 44. 1 51 . 1 63. 1 58. 168. 1 71 , 165 ,
90. 102. 9R. 97. 95. 97. 92.
40. 41. 46. 46. 47. 57. 52.
10. 8. 12. 13, 19, 2?, 21.
2. 3. 4. 3. 8. R. v.

DE ABSOLUTE WAARDE VAN DE RELqTIEVE AFWIJKING IS v00R:
1455 1957 195Q 19b1 1966 1968 1470

0.~)032 O.U016 O.U008 0.(1063 0,0331 0.0045 0.0035
0.0323 0.0326 O.U223 0.0621 0.0035 0.0033 O.U348
O.U294 0.0412 0.0379 0.0308 0.0399 O.OORS O.U088
0.1581 0.0191 0.0090 0.0514 0.0635 0.0069 0.0717
0.0852 0.0369 0.0005 0.11050 0.2085 0.0251 0.01R8
O.ó043 U.1719 0.0025 0.0468 0.1003 0.1044 0.~034
0,??43 0.2340 0.4092 0.3019 0.1876 0,15n3 0.2221

HET GFMIDDELDE VAN OF ABSOLUTF WAARDEN VAN DE RELATIEVE AFWIJKiNGFN IS GEIIJK AAN;
0,1624 0.07ó7 0.06R9 O.n720 0,0909 O,n433 0.0519

HET GEMIDDFLDE VAN DE AFWIJKINGEN OVER ALLE JAREN iS: O.OR09



AppENDIX C.3 ; CHFMISCHE NIJVERNEID

TABEL C.3.1 : DE ~ETRANSFORMEERDE FREQUFNTIFVERDE~INGEN

AANTAL BEDRIJVEN VOIGF.NS DE NIEUWF KIASSE-INDELINr,

AANTAI BEDRIJVEN OP HET EINDE VAN
GROOTTEKLASSE MAART 1953 MAART 1955 SEDT, 1957 JUNI 1959 JUNI 19h1

MINDER DAN 25, 199. 204. 176. 20~. 199,
25, - 50. 117, 10b. 121. 12R. 122,
50. - 100, 79, 82. R8. 90. ~22,

100. - 20U, 40. 51. 63. 6~. 71,
200. - 400, 26, 23. 29. 33. 35,
400. - 800, 13. 13. 14. 15. 19,
800. EN MEER 8. 10. 12. 12. 15,

TOTAAL 482, 489, 503. 54R, SA3,

AANTAL f3EDRIJVEN OP HET EINpE VAN
GROOTTEKLASSE DEC. 1964 DEC. 1966 DEC. 1468 DEC. 1970
MINDER DAN 25, 177, 17~, 193. 223.

25. - 50, 123, 156. 150. 145.
50. - 10U. 109, 96, 1(16. 10~.

100. - 200. 60. 55. 47. 54.
200. - 400, 39, 34. 31. 27.
400, - 800, 22. 21, 20. 2n.
800, EN MEER 16. 1A. 17. 1R,

TOTAAL 546, 556. S~S4. Sy3.

PAf, I NA C, 6



TABEL C.3.2 : DE FVALUATIE VAN DE TWEEDE TOEPASSING VAN NET MODFL

DE OVERGANGSWMN W~RDEN GEGEVEN DOOR;
R(-1) s 0.3551 , R(0) s 0.3903 . R(1) s 0.2547 .

PA~INA C, 7

DE TOE- EN UITTREDINGSKANSEN WORDEN GEGEVEN DOOR;
5(1) - 0,451R , S(2) - 0.0000 . S(3) - 0.3769 , S(4) - 0,171? , 5(5) - O,OOU~ , g(6) ~ 0,0~0~) ,

GROOTTEKLASSE

MINDER DAN 25.
25, - 50,
so. - 1ou.

100, - 20~~.
200. - 40U.
4U0. - 800.
800. EN MEER

GROOTTEKI.ASSE

MINDER DAN 25,
25, - 50,
50. - 1U0,

104, - 200.
200. - 40U.
400. - 800.
f30U, EN MEFR

VFRWACHTE FREQUENTIEVERDELINGFN VOOR DE JARFN-
1QSS 1957 1959 1961 1066 14b8 19 70

193. 19b. 194. 212. 180. 190. 210.
124. 122. 123. 133. 132. 140, 145.
77. A2. 1Q4. 105. 99, 1(~n, 1Q7,
46. 51. 65. b7. 67. 59, c51.
25. 27. 32. 36, 3A. 3S. 31.
15. 14. 17. 19. 24. 23. 2)..
8. 10. 11 . 12. 16. 17. 1[~.

DE ABSOLUTE wAAROF VAN DE REIaTIEVE AFwIJKiNG IS v~~~R;
1955 1957 1959 1961 1966 196K 1y70

U.~538 0.1137 0.~~372 0.0645 O.n234 O.n145 O,i~573
0,1735 0,0118 0.03h8 0.0930 0.1553 O.n6~1 0.0022
O.1~553 U.0639 0.1b10 0.1389 0.0306 0.05~1 0.0112
0.0949 0.1849 U.0441 0.0540 0.2133 0.2629 U.1354
U.0847 0.0835 0.02n3 0.0149 0.1268 0,12(~4 0.1544
U.1181 0.~344 0.1406 0.0253 0.1523 0.1b23 O.ftAbB
0,1530 0,1867 U.05K0 0,2?.94 ~J,1155 O,nolb 0,1080

MET GEMIDOELDK VAN DF ABSOLUTF WAARDEN VAN DE RELATIEVE AFWIJKINfFN IS GELIJK AAN;
0.1048 U.0970 0.0711 0.0886 U.1167 0,0985 O.n793

NET GEMIDDELDE VAN DE AFWIJKIhGEN OVER ALLF JAREN IS: 0.0937



AppENDIX C.4 ; KIFDING

TABEL C.4.1 : DE GETRANSFORMEERDE FREQUENTIEVERDE~INGEN

AANTAL BEDRIJVEN VOLGFNS DE NIEUWE KLASSE-INDF~INf,

AANTAL HEDRIJVEN OP HFT EINDE VAN
GROOTTEKLASSE MAART 1953 MAART 1955 SEPT. 1v57 JUNI ~9~9 JUNi 14fi1

MINDER DAN 25, 248. 425. 444. 4vn. 576,
25, - 50, 414, 31R, 34.i, 2Q2, 249,
S0, - 100, 17c,-- !o~ 2~2, 17~, 1~7

100, - 200. 106, 93, Rb, 73, tsó,
200, - 40U. 38, 30. 31. 35. 27,
400, - 80U. 12, 14, 14, 12. 11,
80U, EN MEFR 6, 5, A, 5, 6,

TOTAAL 999 , 1 066 . 1 146 . 1 (18 3. 1 1 22 ,

AANTAL BEDRIJVEN OP HET EINDE VAN
GROOTTEKI.ASSt DEr„ 1964 DEC. 1966 DEC, 1v68 DEC, ~910

MINDER DAN 25, 500. 444, 354. 243.25. - 50, 267, 283, 24b, ?.34.
50. - 100, 161. 15R, 171, 15~.

100. - 20U. 86, 83, A6, v1.
200. - 400. 39, 47. 4b, 42.
400. - 800, 13, 16. 19. 1ti,
800, EN MEFK 6, 6, 7, K,

TOTAA~ 1072, 1037, 929, 792.

PAf,INA C, R



TABEL C.4,2 ; DE EVALUATIE VAN DE TWEEDE TOEPASSING VAN NF.T MOD~L

DE OVERGANGSWHN WORDEN GEGEVEN DOOR:
R(-1) z 0.3806 . R(0) s 0.3941 . R~1) - 0,2253 .

PA~.iNA C. 9

DE TOE- EN UITTREDINGSKANSEN WORDEN GEGEVEN DOt1R;
S(1) : 0,5148 , S(L) - 0,2374 , S(3) - 0,198n , g(4) - 0,045~~ , S(5) - O,nUU~ , S(b) - 0,0048 ,

GROOTTEKLASSE

MINDER DAN 25,
25, - 5U,
S0, - 100,

100, - 200,
200, - 400,
400, - 800.
800. EN MEFR

GROOTTEKLASSE

MINDER DAN 25.
25, - SU,
50, - 10ci,

100. - 20U,
200, - 400,
400, - 800,
800. EN MEER

VERWACHTF FREAUENTIEVER~ELINGFN V~OR DE JARFN:
1955 1957 1QSQ 1961 1966 1968 1~70

384. 517. 41(~. 511. 471. 39b. ?97.
302, 321. 312. 302. 271. 246. ?09.
216. 204, 195. 171, 149. 136. ~2K.
99, 95, 1n2. 83. 83. H1, K4,
43. 38. 37. 35. 40. 43. 45.
16. 15. 14. 15, 16. 1Q. 20.
b. 6. 7. b. 7. 7. 9.

DE ABSOLUTE WAAROE VAN DE RELATIEVE AFWIJKING IS VOOR:
1955 1957 1959 1961 19b6 191~s3 1470

0.0960 0.1649 0.1503 0.1132 O.Ob07 U.11~39 0.?236
0,0518 U.0646 O.U682 0.2117 0.0434 0,0002 0.1057
0,1925 U.2496 U.1070 0.0219 0.0544 0.2033 0.~872
0.(~611 U,1012 U.3957 0.0291 0.0052 0.0542 O.u796
0.4475 O.Z292 0.0549 0.2892 0.1555 O.OSR4 0.0651
U,1355 0.f1575 0.1868 0.3368 0.0016 0,0179 0.2411
0.2840 U.0419 0.3741 0.0332 0.107b 0.~459 U.i1771

NET GEMIDDELDE VAN DE ABSOLUTF WAAROEN VAN DE RFLATIEVE AFWIJKINGFN I~ GELIJK AAN;
0.1812 U.12y8 0.1910 0.1479 0.0611 0.0713 0,1399

HET GEMIDDELfiF VAN DF AFWIJKINGEN OVER ALLE JAREN iS: 0.1317



APPENDIx C.5 ; LEDEK- EN RUBBERNIJVERHEID

TABEL C.5.1 : OE GETRANSFORMEFRDE FREQUFNTIEVFRDELINGEN

AANTAL BEDRIJVEN VOLGFNS pE NIEUWF KIASSE-INDFIINf,

AANTAI REDRIJVEN OP HFT E1NDE VqN
GROOTTEKLASSE MAART 1953 MAART 1455 SEPT. 1957 JUNI 1954 JUNI 1961

MINDER DAN 25, 131, 21A, 211. ?.17, 212,
25, - 50, 158, 131, 140, 13~. 153,
so, - 100, 104, 100, 1n9. 12~. 112.

100, - 200, 54, 45, 5n, 4y. 40,
200. - 400, 15, 1S, 13, 1r~. 15,
400, - 8U0, 6, 7. 4. 6, 6,
800, EN MEE;t 8, r3, q, :~. 7.

TOTAAL 476, 52~, 5;(~, 54H,

AANTAL BEDRIJVEN UP HET EINDE VAN
GROOTTEKLASSE DEC. 1964 DEC. 1966 DEC. 1968 DEC, 19I0

MINDER DAN 25, 2U5, 199, 141, 12~i,
25. - S~. 143, 12R, 99, 9R.
50. - 100. 102, 87. R7, 74.

100. - 20U, 37, 31. 36, 3~,
200. - 40U. 12, 15, 17. 1t~.
400. - 800. 7. 7, 7. U.
f300. EN MEER 5, S, 5, ;,

TOTAAL 511, 47h, 442. 35Q.

545,

PAf,TNA C,10



TABEL C.5.2 : DE EVALUATIE VAh DE TWEEDE TOEPASSING V~N HET MODEL

DE OVERGANGSWHN Wf)pDEb GEGEVEN DOOR:
R(-1) s 0.3203 . R(0) ~ 0.5056 ~ Rl1) - 0.1741 .

PAGINa c.11

DE TOE- EN UITTREpINGSKANSEN WORDEN GEGEVEN DOOR;
S(1) - 0.7575 . S(2) - 0.1798 , S(3) - 0.020~ . S(4) - 0.042r . Sc5) - 0,0000 , t(6) - O.UOOi~ ,

GROOTTEKLASSE

MINDER DAN 2S.
25. - 50,
50, - 100,

100. - 200.
200. - 400.
400. - 800.
800. EN MEER

GROOTTEKIASSE

MINDER DAN 25,
25. - 50.
50. - 1UU.100. - zoo.

2U0. - 40n.
400. - 800.
800. EN MEER

Vr.RWACHTE FREQUENTIFVERDELINGFN VOOR DE JAREN.
1455 1957 1959 1961 1966 196~3 1970

195. 231. 22R. 219. 190. 17R, 127.
145. 138. 145. 142. 135. 121. 9ti.
98. 88. o~,. 100. 88. 77. 71.
52. 45. 40. 51. 39. 37. 35.
19. 18. 17. 19. 15. 1b. 17.
8. 9. 7. 8. 7. R. n.
6. 7. 7. 6. S. 5. 5.

DE ABSOLUTE WAARDE VAN DE RELATIEVE AFWIJKING IS VOOR;
1955 1957 1459 1961 1966 1ob~3 1076

U.1048 U.o952 0.0515 O.n325 ~.0447 O.nh77 O.OU45
0,1041 U.0116 0.1038 0.0704 0.052b 0.2108 0.0178
0. 0164 0. 1924 0.20~37 0. 1105 0. 0075 U. 11 i~3 0. ft394
U.1b13 0.0904 0.0013 0.2710 0.0516 0.0314 O.Ub86
0.2606 0.3586 0.0351 0.2363 0.0165 0.043U 0.(i691
0.1726 1.1784 0.1948 0.3970 0.0329 0.1075 0.0999
0,1897 U,2604 0.14~33 0.0739 0.0765 O.p7t,5 0.5392

HET GEMIDDF.L~)E VAN UE ABSOLUTF WAARDEN VAN pE RELATIEVE AfWIJKINGFN IS ~ELIJK AAN:
0.1442 U.3124 0.1062 0.1702 0.0403 U.Ov37 0.1198

MET GEMIDDEIDE VAN DE AFWIJKINGEN OYER ALLE JAREN IS: 0.1410



APPENpIX C.6 : METAALNIJVERMEID. SCHEEPS-. VIIEGTUIG- EN uAGENe~UW

TABEL C.6.1 : DE GETR.4NSFORMEERDE FREDUENTIEVFRDELiNGEN
AANTAL BEDRIJVEN VOLGENS DE NIEUWE KLASSE-INDELING

AANTAL REDR[JVEN OP HET EiNnE vAN
GROOTTEKLASSE MAART 1953 MAART 1955 SEPT. 1957 JUNi 1959 JUNI 1061

MINDER DAN 25, 875, 905, 10b7, 1141, 1157,
25. - 50. 563, 606, 663, ~SH. 709,
S0. - 100. 387, 396, 42?. 41~. 441,

100. - 200. 194, 216. 27.R, 207. ?33,
200, - 400, 114, 114, 117. 134. ~36,
400, - 800, 70, 75. 78. 75. 78,
800, EN MEER 56, 60. ~3. Sb. 59,

TOTAAL 2259, 2372, 2638. 2688. 7h13,

AANTAI BEDRIJVEN OP HET EINDE VAN
GROOTTEKLASSE UEC. 1964 DEC. 1Q66 DEC. 1y68 DEC. 1970

MIHDER DAN 25, 1131, 1163, 11~3. 1220.
25, - 50. 745. 839. 814. A17.
50. - 1U0, 487, 534, 554, 52).

10U. - 200, 275, 280. 290. 265.
200, - 400, 122, 130, 127, 1i5.
400. - 800. 68, 70. ~h. 75,
800. EN MEER 66. 69, 67. h3.

TOTAAL 28v4, 3085. 3081, 3097,

PAGINA C.12



TABEL C.6.2 : DE EVALt1ATIE VAN DE TWEEDE TOEPqSSING VAN NET MODFL

DE UVERGANGSWHN WORDEN GEGEVEN DOOR:
R(-1) - 0.1795 . R(0) s 0.7105 ~ R(1) - 0.1100 .

PAGINA C,13

DE TOE- EN UITTREpiNGSKANSEN WORDEN 6EGEVEN DOOR:
S(1) - 0,40z4 , S(2) - 0,3280 , S(3) - 0,2011 , S(4) - 0,0535 , S(5) - 0.0117 , Sc6) - 0,003~ ,

GROOTTEKIASSF

MINDER DAN 25.
25, - 50.
50. - 100.

100. - 200.
200. - 400.
400. - 800.
800. EN MEER

GROOTTEKLASSF

MINDER DAN 25,
25, - 50,
50. - 100,

100. - 200.
200, - 400.
400, - 800,
800, EN MEER

VERWACHTE FREOUENTIFUF.RDELINGEN VOOR DE JARFN;
1055 1957 1959 1961 1966 1968 1970

925. 1021. 1089. 1184. 1217. 1184, 1188.
603. 688. 681. 709. 804. 819. A11,
394. 440. 424. 431. 516. 521, 53H.
207. 232. 232. 224. 281. 2~~. 191.
116. 121. 123. 133, 131. 136. 1;4.
73. 78. 80. 79. 74. lh, 73.
54. 57. 60. 54, b2. 64. h2.

DE ABSOLUTE WAARDE VAN DE RELATIEVE AFWIJKING IS V40R:
1955 1957 1959 1961 19b6 1968 1970

0.cl225 U.0428 0.0457 O,n233 0.0466 O.n182 O.t?765
0.0053 0.0383 0.0343 0.0002 0.0420 0.0056 0.0074
0.0040 0.0433 0.0161 0.0228 0.0342 0,0503 O.n314
0.0422 0.0160 0.1211 0.0402 0.003b 0.0318 O.n967
0, 0195 U. 0369 0.0837 0. t1228 0, 01 OS 0, 06R3 O.1i062
0.0303 U.0059 O.p636 0.0067 0.0608 0.15~6 0.0274
0.1059 0.(~877 0.0762 0.0815 0.1068 0.04D1 0.0122

HET GEMIDDELDE VAN DE ABSOL~TE WAARDEN VAN DE RELATIEVE AFWIJKINGFN IS GELIJK AAN;
0.0328 0.0387 0.0630 0.0282 0.0435 0.~544 0.(~?97

HET GEMIDDELDE VAN DE AFWIJKINGEN OVER ALLE JAREN IS: 0.0415



APPENDIX C.7 ; TEXTIE~NIJVERHEIO

TABEL C.7.1 : DE GfTRANSFORMEERDE FREQUENTIEVERDEIINGEN

AANTA~ BEDRIJVEN VOLGENS DE NIEUWE KIASSE-INDELIN~.

AANTAI REDRIJVEN OP NFT EINpE VAN
GROOTTEKLASSE MAART 1953 MAART 1955 SEPT. 1957 JUNI 1959 JUN1 1961
MINDER DAN 25, 103, 117. 116. 9Q. 110,

?5. - S0. 120. 104, 1~3. 117. 105,
S0. - 100. 96. 112. 94. 83. 91,

100, - 200, 91, 86, R7. 90. 85,
200. - 400, 59. 56, ~0. 59. 55,
400. - 80U, 41, 39, 39, 3R. 36,
800, EN MEER 41. 36, 34. 3b. 31,

TOTAA~
-----

551, 550. 543. 527.

AANTAL BEDRIJVEN OP HET EINDE VAN
GROOTTEKLASSE DEC. 1964 DEC. 19b6 DEC. 1968 OEC. 1970

MINDER DAN 25, 101. 112, 107. 85,
25. - 50. 93. 75. 74. 65.
S0. - 10U. 87. 84. 72. 65.

100. - 200, 66, 71. 63. 58,
200, - 400. 48. 45, 39. 40.
400. - 800, 29, 22, 75. 22.
800, EN MEER 24, 21, 19. 15.

TOTAAL 448, 430. 399. 350.

513,

PAGINA C,14



TABEI C.7.2 : DE EVA~UATIE VAN DE TWEEDE TOEDASSING V4N HET MODFL
DE OVERGANGSWHN WORDEN GEGEVEN DOOR:

R(-1) s 0.2324 . R(0) s 0.6103 . R(1) : O.1S72 .

vACINA c,1s

DE TOE- EN UITTREDiNGSKANSEN WOROEN GEGEVEN DOOR;
S(1) s 0,4057 , S(2) a 0.2552 . S(3) - 0,1844 . S(4) - 0.0~100 , S(5) - 0,0408 , S(6) a 0.114U .

VERWACHTE FREQUENTIEVERDE~INGFN V~OR DE JAREN:GROOTTEKLASSE 1955 1957 1959 1961 1966 1968 1970
MINDER DAN 25. 114. 120. 11b. 107. 99. 9Q. 87.25. - 50, 111. 106. 104. 104. 8A. 75. b6.S0. - 100. 98. 103. 91. 88. 80. 74. b1.100, - 200, 84. 83, 82. 82, b5. b~. 59,200, - 400. 60. 56. 59. 59, 46. 42. 3~3.400. - 800. 44, 40. 3Q. 40. 29. 2~, 20,

800. EN MEER 3ts. 34. 32. 34. 23. ?.0. ~9.

GROOTTEKLASSE

MiNDER DAN 25,
25, - 50.
50. - 1U0.

100 . - 200 ,
200, - 4U0,
40U. - 800.
800. EN MEER

DE ABSOLUTE WAARDE VAN DE RELATIEVE AFWIJKING IS VOOR;
1955 1957 1959 1961 1966 196R 1970

0. 0231 0. 0339 0.16h7 0. (1275 0. 11 22 0. (1725 0. 4294
0.0720 0.0609 0.1137 0.0098 0.17b9 0.0135 0.0187
0.1212 U.1001 0.10Z3 0.0295 0.0507 0.0256 0.0587
0.0192 0.0447 0.0908 0.0389 0.0828 0.0635 0.0144
U.U6íi0 0.0587 0.0083 0.0659 0.0151 0.0892 0.0619
0.12U9 0.0302 0.0196 0.1059 0.3079 0.1260 0.~808
O,A532 0.0069 0.1047 0.0841 0.0944 0.0304 0.2343

HET GFMIODEIDE VAN DF ABSOI,UTE WAARDEN VAN DE RELATIEVE AFWIJKtNGFN IS GELIJK AAN:
0.0683 0.0479 0.0866 0.0517 0.1200 0,06~1 0,~712

MET GEMIDpELOE VAN DE qFWIJKINGEN OVER AILE JAREN IS; 0.0722



D.1.

Appendix D. Het bewijs van stelling 3.3.3.1.

Elkc, kwadratische functie kan worden geschreven als

f(X) - ctC'X t 2X ~ X,

waarin

c ee~n constante is,

X de vector van variabelen,
C de vector van coëfficiënten van het lineaire

deel van de functie, en
,e de matrix van tweede partiële afgeleiden naar de

variabelen.

Met beYrulp van deze notatiewijze kan een kwadratisch program-
meringsprob]cem met voorbijzien van de constante worden ge-
schreven als

rninimaliseer C'X f zX',e X

onder de voorwaarden

s~X - AC,

X '- 0 .

Voor variant A geldt hierin:

X' - (t , t , t , t , t~, u, (1-u)r , (1-u)r , (1-u)r1),

~- 1 1 1 1 1 0 0 0 0

0 1 2 3 -1 0

0 0 0 0 0 1 1 1 1
1

AO - 1

Als het hij elke overgang gelijke aantal potentiële toetreders
wordt voorge:~teld door a geldt dat

waarin



D.2.

7 (tf1) } 7 (t) ~
- a (a-E fi E fi ) ~

i-1 i-1 ,
E

(tt1) ~
- a f1

(tf1)
- a f2

- a f3

7 (tf1) 7 (t) 7 (t)
-(a-E f. t E f. ) E f.

i-1 1 i-1 1 i-1 1

Ct - a f4

6 (t) (tt1) (t) (tt1)
-(E f f f f f )

i-1 it1 i 1 1

7 (t) (tt1)
- E f f
i-1 i i

6 (t) (tt1) (t) (tf1)
-( E f f t f f )

i-1 i if1 7 7

en dat

~ - 2 E .e ,
t t

waarin
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D.4.

Stel dat een optimum bereikt is en dat de elementen van X

de optimale waarden van de variabelen voorstellen. Deze optimale

waarden veranderen niet, indien wij de vol~ende transformatie
doorvoeren:

,
ti - ati

en de eer:,t,E~ voorwaarde vervan~;en door

4 ,
L' t
i-0 i - a

Dan ~;aat X over in

i-0, ....,4

X1 -(t0~ t1~ t2~ t3~ t4~ u, (1-u)r-1, (1-u)r0, (1-u)r1),

AO in

a

A01 - 1J '



D.5.

Ct in

7 (tt1) 7
- (a-E f. f E f~t))

i-1 1 i-1 1

- f(tt1)
1
(tf1)

Ct1 -

- f2

(tt1)
- f3

(tf1)
- f4

7 (tf1) 7 (t) 7 (t)-(a-E f. t E f. ) E f.
i-1 1 i-1 1 i-1 1

- (6 f(t)f(tt1)f f(t) (tt1))
i-1 it1 i 1 f1

- E f(t)f(t}1)
i-1 i i

(- 6 f(t)f(t) } f(t)f(tf1))
i-1 i if1 7 7

en.e in
t
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D.7.

De matrix .et1 en dus de matrix~ is onafhankelijk van a.
Van de vector Ct1 zijn Y~et eerste en het zesde element nog
afhankelijk van a.
Substitueren wij

t 4 ,
t~ - a-E ti (D.1.)

i-1

dan verdwijnt a uit de te minimaliseren functie. De relevante
termijn ervan, te weten

2 7 (t) 7 (t}1)
2 E(2 a t a E f. - a E f. )

t i-1 1 i-1 1

van het constante deel,

2 E(-at~ - E f(t) t~ f E f~tt1)t1 - a E f~t)u)
t ~ i-1 i ~ i-1 1 ~ i-1 1

van het lineaire deel en

2 E(f~tC2 t E f(t)tC u)
t i-1 i

kunnen na substitutie van (D.1.) worden herschreven tot

2 E~(t~tt1ft~tt~){ E f(t) - É f(tt1)t 1(ttft~tttft~) -
t 1 2 3 4 i-1 i i-1 i 2 1 2 3 4

7
E ft)u}~ ,

i-1 i

wat onafhankelijk is van a.

De oplossing van het kwadratische programmeringsprobleem
is niet afhankelijk van a, anders dan door het rechterlid van
de eerste voorwaarde. Deze voorwaarde luidt

~ ~ , ~ ~
t tt tt tt tt - a.
0 1 2 3 4



n.8.

Indien wij hierin substitueren

~~ ~
t - a-t
0 0

worden de elementen van de vector
r t ~

(a-t , t , t ,
0 1 2

t4, u, (1-u)r-1, (1-u)r~, (1-u)r1)

bepaalde door een kwadrati~ch programmeringsprobleem op te lossen,
waarvan alle coëfficiënten onafhankelijk van a zijn. Normering
van de toetredingskansen over de klassen 1,....,4 volgens

t~. at. t.- i , - i i
- a-t~ - a-at~- 1-to i-1,.....,4

leidt tot waarden voor de parameters, welke onafhankelijk
zijn van a, zodat voor variant A stelling 3.3.3.1. bewezen is.
Voor variant I3 verloopt het bewijs analoog. Daarbij is wel-
iswaar sprake van een ander stelsel nevenvoorwaarden, maar de
enige relc~vantc voorwaarde, te weten die met betrekking tot
de toetredin~;skansen, is ~;elijkluidend met die voorwaarde voor
variant A.
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ADPFN(~IX E. pE RFCUET4TF"~ VAr~ DE D~R;~E T~F~`A~SINf, ~JAN r!FT MOnEI.
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DE2E APPENDIX IS t1~GER41u~tt~ uIT EEN Af,HTTAI, f1EFLADPEtipICES EI.K BETFEFFENDE EFN

VAN DE ACHT RF.SCH~i~~~!~F ~~Enr~IJfSkItS~E~'.

ApPEyn[X E.1 , 4Ap~F~Jckk-, Glet-, ~C,1lK- EN ~TFF'~IND~~STRIr".

ADPEr~hlx F.Z ; f,unFlgl'~1E EN P4DIERNIJ~~FDHF1~

ADpFNntX E.S ; r~FMISrH~ vIJVFR~EID

AaDEVnIx F,4 , RE:~EkKiNG vAti H!~~~T, hURK, STaO
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ADPFr!(~IX F~h ; LE~F~- E~l a;IP.RFpNI,IVhRHFTD

ADDENnIx f..7 ; ~1ETAALN]JVFRHEiD, SC~~EFPS-, vIIFGT~l1~- Fti wAGE"~BG1~~a
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APDF!V(~IX F,1 ~ aA~~EWFRK-, (iL4S-r K.1LK- E!~' ~TFF'(I~~rt!~STRIE

DE RESJITaTFN VAR VARIA~iT A.

DE OVERGANGS~IHN WOpDE~3 GfUEVE!~' D~JQR!
R(-1) - ~.1537 r R(()) - ~.'I27íi r R(1) -~~.~1Fi5 .

DE TOET~tEDINGSKANSEN w4HDFN GEGEVEN D(1nR;
~ t t ~

T(1) s U,OU00 r 7(2) s 1,0~}00 , T(3) - U,O(100 . T(4) - 0,0000 .
. t ., -

T(5) c í,~rr~,ncl , T(h) c í~,Ji}hii , T(7) a rl~nn!ln ~

hF UITTKE6IN~~~K4"~CF"~ ~~,ianF-v GFr',FVr:N D~(}a;
t!(1) - ().n137 , ,!(2) - t),r)137 . ii(3) z 0.013~ . ;~(~~) - (i.0137 .
U(S) - U,(t137 , :~(A) - 0.0137 , U(7) - 0,4137 .

DF RESJITATEN VAr- VAR1.4~'t t;.

DE OVFRvANGtiwHN w4RDEN GErEVEN DOc~Re
R(-1) - n.12?7 , R(0) -(~,7813 r Rf1) - n,Q95V ,

uF TOFTkEnINGSKa~dSFN ~~'OaDFN GF~iEVFM L~(1(la;
t a w ~

T(1) - O,nUI)~1 , T(j) - l,t)rIU(t , T(~) - U,4n~n r T(!~) - r)~(}ftpn ,

r

T(5) - U,nnr)!i , r(n) s n.0~}Ot~ , T(7) - U.O~tQO .

DF í11TTKEDI'dGSKANSF.N '.tURDFY GEf,FVFN DltOR;
U(1) s O,U~1~5 , ri(2) s O,n~~O(~ ,'i(3) s O,OOOfi , U(4) s 0,000(( ,
!I(ti) - r}.~i)rl(t , ~1(h) - ~).U~1QO , ~1(7) - 0,(1~1(1(1 ,

PA61NA E. ?



A~PEND(X E.2 ; GRAFiSCHF EN PAPIERNiJ~~ERHEin

DE RESULTATFN VAN vARiANT-A.

DF OVFRGANGSwHN ~?nanEN GEGEWEN DOOR~
R(-1) - ~.2377 , R(0) - ~.h445 , R(1) - ~.1179 .

DE TOETKEDiNGSKAN~Eh Wt1RpEN GEGEVEN D~OR:
~ t t }

T(1) - U.Ou04 , t(Z) - 0,(1t10(1 , T(3) - O.6Fq? . T(4) - 0.33UR ,
~ ~ ~

T(S) : il~tl~lr~il , T(5) - l!~Q(lU(1 , T(Í) - U,UrIOf) .

DE (JITTRFt1INGCKANScN ~.~r1WpEN GFf,EVFN DIii7R;

ll(1) s G.0125 , i1(2) s 0.0125 . l~(j) - 4,01Z5 . U(4) -O,U1Z5 .
(I(5) - v,r1~75 , (~(n) - 0.(~125 . U(7) - O,n125 .

DF kESULTATEN VAN VARiA~~T R.

OE nVERGANGSWHN 410NI~EN fiEGEVE~I DI)nRs
R(-1) - n.25n4 , tz.(0) - ~).t54nq , R(1) - n,1~)K6 .

DF TUETRE~I?vGSKAN~EN ~~~)kDFN GEGEVFN DtlOR:
} ~ t ~

T(1 ) :(l~(1O(lí) ~ T(Z) - O,Ollíi(1 r T(~) - O,t534r) r T(4) - f).3~l5Í1 .

~ ~ t

T(S) : ~I,~ih00 r T(6) - Q,Ut~O(t , T(7) - O,pnc)n ,

pE UITTREDIt~G~KA"~SEN s~IORDEN GEGEVFN D~iOR:
tJ(1) - n,,J?qn ,!I(2) s ~.OOOn . U(3) s O.OOOti , ~l(4) ~ 0,0000 .

U(5) c ~),n(?il(1 , !~(h) - (1,rJ110~) , U(7) - n.í)(1O~l .

PAGINA E.



A~PEypIX F.3 ; CHF~ISCME !~IJVFRHEit)

pE RESULTATFN VA~ VARIANT a.

DE ~VERGANGSWHN ~~RpEN GEGEVFN Dí.tnRi
R(-Í) ~ n.4Z~3 t R(V) -:~~431n r R(1) - i~.14~7 .

DF TJFTKEDIMGSKANSEN '~ORDF11 GEGEVFN DnORt
~r ~ . ~

T(1) a U.OU~)Q . T(2) s f1,3h~S7 . T(3) - 0.45U4 . T(4) - 0.1R29 ,
~ ~ f

Tl5) - ~1.r,)li~~n , Tl~) - :i,nu0~ , T(7) - n,n~~tl~) .

DF ~1ITTkFUINGCK4vCFti 4~í)RDF~V GFGF~lFN D(~~~P;

')(1) s ~),123~ , :1(2) : n,1139 . '1(3) - d,123~ . U(4) - 0.123~a ,
'I(5) n ~,17;4 , ~t(h) - C~.1230 , ~1(7) - 4,12~io .

DF REcJLT~TFN ~rqw vnR1a~~T A.

DF ()VERGAN.GSWHN WnRDE~! GEGEVEN 00[)R;
Q(-1) - n.47~V , R(0) - n.44V6 , R(1) - ~.n'1~~4 .

DF TOETiiE(1INGSKAr1cEN ~.~!1RpF1~ r;f.:r,EVF.N f'~~Up:
~ ~ ~ ~

T(1) ; ~~,ny~if, . T(Z) - U,2h1n , T(3) - 0,456? , T(4) - u.1Qz2 .
~ ~ ~

Tcs) : n,ot~~~~ , Tch) - ~),o~~on , Tc~) : r~,nooo .

Dc UITTKEpINGSKANtiE~~ ~tORpFN GF.GFVFN D~~(1R:
U(1) s 0,274~ ,~1(2) s O.U000 ,~I(?) u O,O~OU , U(4) - U,U00(1 ,
tt(5) - ~.~)~)~t0 , ~i(h) - u,~~Ot~ , ii(~) - O,~r`r)n .
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APPEN~IX F.4 ; BEwFRKIVG vqN H~IIT, KURK, STp~

DF RES11LT4TF.N VA.N vARI4NT A.

DF r1YERGANGSWHN WORAEN GEGEVEEt DOORt
R(-1) - f1.3~14 , ~t(0) - ~.4245 , R(1) - r1,1841 .

DF TUETRFnINGSKANCFN wr)RpcN GEGEVEN D('GR:
r t ~ ~

T(1) s q,O0~10 . T(2) a 0,000t1 . T(j) - 0,9597 , T(4) - 0,0403 .
~ ~ i

T(5) - t),tIUU~) , T(h) - U,00~1(1 , T(7) - 0,000(1 ,

DE UITTREt1INGeKpN4F~ ~~OkpEN GFGEVEN D~~iR;
U(1 ) s tl,~1152 . ~~(2) - 0.9152 ,~J(;) 0 0,015? .~1(4) - 0.015? .

U(5) - (1,0157. , ~i(~) - U,015z , il(7) - 0,0152 .

DF REcUlT4TFN Vr~ )IARTA~'T H.

pF f)VEstGANGSWNN WORDE~t (iEt;EVEN DOUR:
R(~1) -O,3541 r R(01 -(1.49~1 r R(1) - n.152K .

DE T'IETREDINGSKArv~EN ~}ORDFN GFGEVFN UrtUa;
~ t ~ t

T(1) - u,4345 r T(~) - i),OuO'i , T(~) - 0,058R . T(4) - U,On67 ,
} r, ~

T(5) : ~1,0(1q0 , T(~) - O,OnO~~ , T(7) - r).00(10 .

pF 1~1 fTKE~j~~G4KANSFrj ~,i(1ROFN GFfFVEN D~1OR;
1)(1) : O,~U4~i , :1(~) : Q,Ot10~ . lJ(~) - O,í1~n0 , U(4) - ~),A00~ .

~1(5) - u,nu~}(~ , ~(E~) - U.O~iO~ . ~~(7) - O,Orr(?~ .
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ApDF~nlx E,5 ; KI~nING

D~ RESULTATFN VAN ~!ARIA4T A.

DF OVFaGANGSwNa '~rtaaDEN GEc~EVEN t~QQR;
R(-1) - ~,5r)75 . R(~~) - ~.1744 . R~1) - ~.i1R2 .

pF TOFTKEDINGSKANCEN w~1RDEN GEGEVEN D~111R;
~ ~ ~ ~

T(1) - t1.tlO(10 . T(Z) - Q.179~ , T(i) s O,s1?.07 . T(y) - O.OQU4 .
~ ~ ~

T(?) a i1,í1U~1~1 . T(f~) - 11,(1~l011 , T(7) - U,(1l1f1f1 ,

DF ~lITTREIII"~GCK.4ticFn1 ~';liiDcN (,FGFVFN D~1~IR;

u(~) 3 O,U13~ . ~!(?) - O,n137 , ~i(3) - O,n137 . u(~) - n,0137 .

I1(5) - 0.7~.3Í r 11(h) - Q.013~ r~1(7) - 0.~)~37 .

DF RESIJLT4TEN va~~ VApIAtiT H.

DE I~VFRGAaGSwHa ~JC?R!!EN GEGEVE~f DOOK:

R(-1) - ~.55Q5 . R(~) - n.1R73 . Rl1) - ~.2533 .

DF TUF.TkEn1NGSKAtiSF.N wnRpFy GFGEVFa Dn~R:
~ ~ ~ ~

T(1) 2O,7333 . T(Z) - U,O173 , T(3) - U,1525 r T(4) - U,O~~í9 .
; ~ i

T(5) - I~,n~,lin , T(h) - u,U~;l)„ , T(7) - u,n~~pQ ,

DF IIITTKEnI!~GSKANCEN ~~nl~l)F~! GEGFVFN D~IiR:

!1(1) - 1),40yi , II(2) - O,O~Ut! , !J(t)

II(y) - !l,~llll~í) , '1(h) - [1,U11t1(! , II(7)
,c o,o~!oo . uc4) S ~.n~ua .
- 0, 0(~4i) .

peGiwA E



AppF~lDlx E.h : LEDFR- EN RUHBFRtiI.1VERHEID

DE RESt1LTATFN VAN VARI4NT A.

DE ~tVERGANGSWHN wnRl)EN GEGEVEF~ D~nR: ~
R(-1) - U.59ttr5 , R(U) - ~),npnU . Rct) - n,~,Up4 .

DE TCIETREDINGSKANSEN ~ ~OR[1FN GFGEVFN D004:
rt ! i s

T(1) - 0,4138 , T(2) - 0,1715 , T(;) - 0,1177 , T(4) - 0.297G
~r ~ }

T(~) - 'J,,)(1~t~ , Tlh) - O,p1i0(, , T(7) - ~,~~0~ ,

DF tJITtREt'tyGSKaVCFN ~~t1Kt~cv GE~EVEN Dí~c~R;
U(1) 0 4,7277 , tl(2) - ~,2277 , tll:) - 0,2?77 , ~1(4) - 4,?277 ,
~1(ï) - 0,?l77 , ~t(h) - U,2277 , ~t(7) - 0,72T7 ,

Dc RE~uLTaTFN vati v4RIA'~T ts,

DE OVFRGArlGSWHN wr)R[tEN GErEVEti r?UnR;
R(-1) - n,7063 , al0) - c,.t~UttU r Rc1) - n.2937 .

DE TUFTKEbIN(iSK.A~~~FN tJt)RDFN GFGEVFN Dt1pR:
~ r ~ ~

T(1 )~ t1,(tU~lf1 , T(2) - O,i1t,0(1 , T(3) - O.R559 r T(4) - U,1441 ,
~ ~ ~

T(~) - U,n~~Un r T(h) - U,UuO~ r T(7) - 0,0[~)n ,

D(- t1ITTREDINGCKAnt4EV ,.tr)RbEN GFf.EVEN Dr10p;
u(1) - 0,1S2R ,!Jt2) s O,OitOn , U(z) 3 O,OOUrI , u(~.) - O,OOOrI ,
U(ti) - ~!,a~!Oct , ~~(h) - U,rJ,t~i~~ , tJ(7) - (J,Of,On ,
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PaGIN4 E, ~

APPEN(,Ix F,7 ; MrTAALNiJVEH~EtO. SCNEFP~-, `!LTEt~T~~ir~- Fti ~taGE~~t3ntJw

DF RESUlT4TEN VAR ~rARiAtiT a.

OE ~VERGANGSwhN ~C1RbEN GEGEVEN I~OORa
R(-1) - !!,5155 , R(0) - t'.72Kr1 , R(1) - ~,25t,5 ,

DF TUETRE~INGSK4NSEN ~10RDFN GEGEVFN Dt1t~R;
~ ~ i t

T(1) -O,(`;)U!l t T(1) - l),5h77 , T(3) - 0,43~~ . T(4) - t).ÓUl1r1 ,

t ~ ~
T(5) - O.Ot~rtO . T(~) - n,nrl0r' , T(7) - O,O~On ,

i11TTREt11NGSKAkSEN ~,Jt1Nt1cN GFGFVFN D~r)4:
t1(1) : U,0~93 , tt(2) s O,Ob93 ,(1(3) z 0,0~9~ , U(4) - 0,0~93 ,
uc5) - 0.~~93 . ~t(~5) - r),t1r5q~ . ti(7) - O,nr,93 .

t)F RESULTATEN VA~ trAtitAr~T B.

Rr nVEt2GANGSwH~ wnanE~v GEGE~Etv OpoR:
R(-1 ) - b.54`~5 , R(U) - í).2540 ~ R(1 ) - t1.1y~5 .

DE TJETHEOINGSKAU~FN r,~ORDFN GFGFVFN D~f1R;
t ~, f t

T(1) ~ 0,t.)(inrl , T(~) - 0,5331 , T(;) - 0,4~hv , T(4) - 0,0(tOn ,. ~ ~ ~

T(5) : (~,n~~~n , T(h) - O,OttiOn , T(7) - U,An~)rl ,

r1F UITTREDINGSKAroCF~ r~l1RD~N GFGEVEN n~()Q:

U(1) ; í),1574 .~1(2) - 0,(l0i)Q , t)(3) ~ O,t)~!rJrl , t114) s O,~nun .

tl(5) - ('i,~thr)ir . ~r(f~) - lr.(1O0O . U(7) - U,íltltjtj ,



AppENDIX E.Fi ; TtXTIELNIJVERHFID

DF RESULTATFN ~IAN ~r4RIANT q.

OE ~VER{iA~tGSWHN WtIRnFN GEGEdEN DUQR;
K(-1) - O.U549 ~ R(0) - ~i.6017 , R(1) - ~.;434 .

OF TOETREDINGSKANSEN ~.!(1RDEN GEGEVEN DOt1R;
~ ~ ~ r

T(1) o O,SH14 , T(2) - 0,121~ , T(i) - 0,1h34 , T(4) - 0,133R ,
~ ~ ~

T(5) - U,n9nn , T(h) - 0,OnOn , T(7) - 0,~-D0~ .
Dr UITTREDING4KA~-~cFN 5.1pRDFN GFGEVFN DnOp;

tt(1) 0 0,1?~~~ . '1(Z) ~ (~.1i0~ , it(;) - 0.120~ , u(4) : 0.1z07 .
'1(5) - O,12í)7 , ~~(6) - 0.12U7 , t)(7) c 0,1207 .

DF RESULTaTEN Vnra ~raRlqnT a.

OE OVERGANG~~HN 4!~1Rr1E(y GEGEVE~f I~OUR;
R(-1 ) - f1,14R3 . R(0) - U,h4Ui~ , Rl1 ) - (1.2D19 .

DF T~)ETRFDINGSrAticFN ~.~(1RDFN GF(ifVFN DnnN;
r ~ ,~ ~

T(1) - ~i,vSi7 , T(Z) ~ (!,0~1Q!~ , T(3) - U,(!7o~ , T(4) - (t,(14(1(? ,
~ ~ ~

T(5) - (~,U(~Jn . T(h) : (~.,~,~r~~~ . T(7) - 0,0(}nn ,

1)r- ~IITTREDIN(~SKANC(-~ ~.~.iRpFN GFGFVFN Or~OR;
~l(1) : 0,7177 . ~l(2) : O,J~~Qn , u(z) - O,u(~nn , ta(4) - 0,0OOc~ ,
~J(~)) ~ l),rlUfil) , II((ti) - {),~(;(1r) r I)(7) - ~.~(,~~ ~

POGiNA E, 9
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~pendix F. De evaluatie van de derde toepassing van het model.

Deze appendix is opgebouwd uit een achttal deelappendices elk betreffende één
van de acht beschouwde bedrijfsklassen.

Appendix F.1.: Aardewerk-, glas-, kalk- en steenindustrie
Appendix F.2.: Grafische en papiernijverheid
Appendix F.3.: Chemische nijverheid
Appendix F.4.: Bewerking van hout, kurk, stro
Appendix F.5.: Kleding
Appendix F.6.: Leder- en rubbernijverheid
Appendix F.7.: Metaalnijverheid, scheeps-, vliegtuig- en wagenbouw
Appendix F.8.: Textielnijverheid

Elke deelappendix bevat voor elk van de twee onderzochte varianten een speci-
ficatie van de verwachte aantallen toetreders, de op basis van het model ver-
wachte frequentieverdelingen, van de absolute waarden van de relatieve afwij-
kingen van de w~.rgenc~men frequentieverdelingen, van de gemiddelden daarvan
voor elke verdeling en van het gemiddelde daarvan.
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Appendix F.1. Aardewerk-, glas-, kalx- en steenindustrie

Tabel. F.1.1. De evaluatie van variant A
Verwachte aantal toetreders voor de jaren:
1955 1957 1959 1961 196~ 1968 1970
11 13 34 1é J -3 5
Verwachte frequentieverdelingen voor de jaren:

Grootteklasse 1955 1957 1959 1961 1965 1968 1970
13 - 25 199 185 211 217 237 274 262
25 - 50 186 ~.87 213 2i4 199 109 188
50 - 100 124 127 130 131 126 112 102

100 - 200 65 71 70 67 61 57 53
20C - 400 20 20 23 20 25 26 27
400 - 80~ 7 7 9 6 10 10 11
800 en meer 7 7 7 6 6 6 6

De absolute waarde van de relatieve afwijking is voor:
Grootteklasse 1955 1957 1959 1961 1966 1968 1970
13 - 25 0.1064 0.1205 0.0097 0.0765 0.1562 0.0241 0.1900
25 - 50 0.0018 O.OD22 0.0018 0.0004 0.0023 0.4255 0.0001
50 - 100 0.0514 0.0651 0.0268 0.0547 0.1271 0.1103 0.1134

100 - 200 0.1273 0.0080 0.0361 0.0292 0.0946 0.1192 0.1668
200 - 400 0.3005 0.0760 0.4542 0.2620 0.0195 0.0423 0.0330
400 - 800 0.2121 0.2121 0.8049 0.0615 0.1306 0.0292 0.0221
800 en meer 0.0776 0.0776 0.1296 0.1185 0.0100 0.0100 0.1175

Het gemiddelde van de absolute waarden van de relatieve afwijkingen is gelijk aan:
0.1257 0.0802 0.2090 0.0861 0.0772 0.1087 0.0918

Het gemiddelde van de afwijkingen over alle jaren is: 0.1112
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Appendix F.1.2Ae evaluatie van variant B
Verwachte aantal toetr~eders voor de jaren:
1955 1957 1959 1961 1966 1968 1970

8 8 30 11 5 - 6 1
Verwachte frequentieverdelingen voor de jaren:

Grootteklasse 1955 1957 1959 1961 1966 1968
13 - 25
25 - 50
50 - 100
100 - 200
200 - 400
400 - 800
800 en meer

199 184 211 217 238 276
186 187 213 214 199 190
127 129 133 133 129 113
67 73 72 68 62 58
19 20 23 20 26 26
7 7 9 6 10 10
8 8 7 6 6 6

1970
263
188
103
5327
16

De absolute waarde van de relatieve afwijking is voor:
Grootteklasse 1955 1957 1959 1961 1966 1968 1970
13 - 25 0.1056 0.1236 0.0092 0.0737 0.1545 0.0301 0.1969
25 - 50 0.0025 0.0018 0.0003 0.0013 0.0018 0.0008 0.0024
50 - 100 0.0331 0.0486 0.0072 0.0398 0.1488 0.1233 0.1238

100 - 200 0.1125 0.0139 0.0533 0.0452 0.1000 0.1286 0.1743
200 - 400 0.2587 0.0341 0.4206 0.2272 0.0205 0.0367 0.0466
400 - 800 0.1846 0.1846 0.7862 0.0295 0.1188 0.0165 0.1225
800 en meer 0.0507 0.0507 0.1513 0.1486 0.0211 0.0211 0.1110

Het gemiddelde van de absolute waarden van de relatieve afwijkingen is gelijk aan:
0.1068 0.0653 0.2040 0.0808 0.0808 0.0510 0.0954

Het gemiddelde van de afwijkingen over alle jaren is: 0.0977.
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Appendix F.2.: Grafische en papiernijverheid
Tabel F.2.1.: De evaluatie van variant A.

Verwachte aantal toetreders voor de jaren:
1955 1957 1959 1961 1965 1968 1970

34 14 6 24 13 3 - 1
Verwachte frequentieverdelingen voor de jaren:

Grootteklasse 1955 1957 1959 1961 1966 1968 1970
13 - 25 427 412 448 490 477 469 479
25 - 50 236 241 249 261 267 264 270
50 - 100 159 161 157 169 175 168 161
100 - 200 93 95 95 99 99 93 90
200 - 400 35 39 42 43 48 54 50
400 - 800 9 10 13 14 20 24 21
800 en meer 2 3 4 4 8 g 9

De absolute waarde van de relatieve afwijking is vo~r:
Grootteklasse 1955 1957 1959 1961 1966 1968 1970

13 - 25 0.0523 0.0791 0.0888 0.0432 0.0198 0.0138 0.0152
25 - 50 0.0443 0.0395 0.0538 O.oOOg o.0147 0.0396 0.0812
50 - 100 0.0173 0.0166 0.0095 0.0177 0.0254 0.0100 0.0167
100 - 200 0.0625 0.0576 0.0308 0.0568 0.1000 0.0393 0.0564
200 - 400 0.1242 0.1222 0.0591 0.1070 0.2182 0.0098 0.0403
400 - 800 0.3020 0.1077 0.0884 0.0947 0.1004 0.2566 0.0302
800 en meer 0.1602 0.2317 0.4305 0.2689 0.0292 0.0463 0.1830
Het gemiddelde van de absolute waarden van de relatieve afwijking is gelijk aan:

0.1090 0.0935 0.1087 0.0842 0.0725 0.0593 0.0604
Het gemiddelde van de afwijkingen over alle jaren is: 0.0839.
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mabel F.2.2.: De eva~uatie van variant B.
Verwachte aar.tal toetreders voor de jaren:
1955 1957 1959 1961 1966 1968 1970
36 15 6 25 12 2 0

~erwachte frequentieverdelingen voor de jaren:
GrootteklGsse 1955 ï557 1959 1961 1966 1968 1~70
13 - 25 427 412 448 4g0 477 469 479
2; -~C 236 241 249 261 267 264 271
~~ - ïJ:1 159 161 158 169 175 168 161

1~0 - 2~~ 95 96 95 100 99 93 90
2~~ -,~CO 35 38 42 42 47 54 50
~-'CC - 8C~C 9 10 13 13 20 23 20
fl0~ er, Teer 2 3 4 4 8 8 9

De absolute waarde van de relatieve afwijking is voor:
Grootteklasse 1955 1957 í959 1961 1966 1968 1970
~3 - 25 0.0526 0.0783 0.0887 0.0428 0.0199 0.0137 0.0155
2; - 5~ 0.0447 0.0380 0.0533 0.0001 0.0157 0.0383 0.0820
5C - ïC0 0.0186 o.01g6 0.0103 0.0176 0.0300 0.0133 0.0212

100 - 200 0.0440 0.0505 0.0295 0.0460 0.0993 0.0359 0.0535
200 - 4~0 0.1350 0.1331 0.0683 0.1148 0.2222 0.0113 0.0371
~00 - ó00 0.2709 0.1289 0.0691 0.1114 0.1086 0.1961 0.0201
8C0 en r.:eer o.1297 0.2477 0.3976 0.2896 0.0075 0.0682 0.1991

Het gemiddelde van de absolute waarden van de relatieve afwijking is gelijk aan:
0.0994 0.0994 0.1024 0.0889 0.0719 0.0538 0.0612

Het gemiddelde van de afwijkingen over alle jaren is:0.0824.
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Appendix F.3. Chemische nijverheid

Tabel F.3.1.: De evaluatie van variant A
Vertiaachte aantal toetreders voor de jaren:
1955 1957 1959 1961 1966 1g68 1970
52 61 52 81 67 69 76

Verwachte frequentieverdelingen voor de jaren:
Grootteklasse 1955 1957 1959 1961 1966 1968 1970
13 - 25 186 180 176 204 183 192 193
25 - 5~ 117 120 120 136 135 142 146
50 - 100 85- 94 . 96 111 108 107 114

; oo - 2~0 46 52 55 63 62 58 60
200 - 400 21 21 24 26 29 28 27
4~0 - 800 12 13 13 14 18 19 19
800 en :~eer 6 8 8 8 10 11 12

De absolute waarde van de relatieve afwijking is voor:
Grootteklasse 1955 1g57 1959 1961 1966 1968 1970
13 - 25 0.0080 0.0313 0.1738 0.0221 0.0148 0.0004 0.0362
25 - 5~ 0.0272 0.0142 0.0149 0.0743 0.1273 0.0684 0.0072
50 - 100 o.o14i o.0703 0.0626 0.0550 0.1327 0.0867 0.0054

100 - 2~0 0.1585 0.1750 0.1615 0.0489 0.1403 0.1332 0.0158
2uo - 4;0 0.1691 0.2649 0.2185 0.1957 0.1411 0.1391 0.0766
4~0 - 8~~ 0.0703 0.1027 0.1031 0.2173 0.1435 0.1550 0.0275
cC0 en .:~~er 0.4705 0.3546 0.3439 0.3845 0.4022 0.4051 0.4074
Het ge~r:-c3elde van de absolute waarden van de relatieve afwijking is gelijk aan:

0,1311 0.1447 0.1540 0.1425 0.1574 0.1411 0.0823

:?et ge~iddelde van de afwijkingen over alle jaren is: 0.1362
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Tabel F.3.2.: De evaluatie van variant B
Verwachte aantal toetreders voor de jaren:
1955 1957 1959 1961 1966 1968 1970
45 49 48 75 45 59 65

Grootteklasse
13-25
25 - 50
50 - ~00

100 - 200
200 - 400
400 - 800
800 en ~,~eer

Verwachte frequentieverdelingen voor de jaren:
1955 1957 1959 1961 1966 1968 1970
185 180 177 205 184 198 195
116 117 122 133 133 143 146
87 95 100 115 104 106 116
46 52 58 65 60 59 59
22 21 24 26 31 29 29
13 13 14 15 19 20 21

6 7 7 7 9 10 11

De absolute waarde van de relatieve afwijking is voor:
Grootteklasse 1955 1957 1959 1961 1966 1968 1970
13 - 25 0.0024 0.0302 0.1667 0.0200 0.0240 0.0291 0.0228
25 - 50 0.0150 0.0378 0.0005 0.0441 0.1433 0.0778 0.0098
50 - 100 0.0314 0.0743 0.1142 0.0175 0.0976 0.0901 0.0095

100 - 200 0.1550 0.1737 0.1263 0.0105 0.1163 0.1494~ 0.0325
200 - 400 0.1274 0.2637 0.2196 0.1942 0.0951 0.0885 0.0160
400 - 800 0.0373 0.0454 0.0603 0.1841 0.1016 0.0911 0.0631
800 en meer 0.5277 0.4036 0.3977 0.4386 0.4582 0.4568 0.4556

Het gemiddelde van de absolute waarden van de relatieve afwijking is gelijk aan:
0.1280 0.1470 0.1550 0.1299 0.1480 0.1404 0.0870

Het gemiddelde van de afwijkingen over alle jaren is:o.1336
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Appendix F.4.: Bewerking van hout, kurk, stro

mabel F.4.1.: De evaluatie van variant A
j~erwachte aar.tal toetreders voor de jaren:
~955 1957 1959 1961 1966 1968 1970

36 24 13 25 ï9 15 7

Verwachte frequentieverdelingen voor de jaren:
Greotte~c laJSC 1~55 1957 1959 1961 1966 1968 1~70

y3 - 25 176 581 549 570 572 580 567
~5 - 5~ 270 285 272 268 288 285 280
j0 - 1n,o 150 154 139 145 159 154 144

~,,,, - 2~,0 41 50 48 48 56 58 57
2C~;~ -:.~ ~~ 12 13 13 13 16 17 17

4 4 4 4400 - 8~0 4 4 5 2 28~~0 en ~cer 1 1 2 2 2

D~ absolute ;aaarde van de relatieve afwijking is voor:
Groctteklasse 1957 1957 1959 1961 1966 1968 1970
1~ -~j 0.0135 0.0481 0.0618 0.0146 0.0238 0.0149 0.1076
25 -,;, 0.0641 0.0576 0.0552 0.0364 0.0226 0.0157 0.0824
50 - í~,~~ 0.002g 0.0029 0.0036 0.0033 0.0003 0.0027 0.0026

1~:~ - 2~~~, 0.0345 0.3859 0.1456 0.0244 0.0059 0.0025 0.0260
2,,~~ - 4~~ 0.0936 0.1214 0.3470 0.3336 0.1939 0.2879 0.0691
ZU0 - R;0 1.0421 0.2843 0.2591 1.1280 0.3289 0.4606 0.0954
cC0 ~n ;:eer 0.0935 0.5190 0.0525 0.0381 0.0802 0.1287 0.7425

~-:et óe.:~~.udelde van àe a~JSGiut2 waarden van de relatieve afwijking is gelijk aan:

0.1920 0.2027 0.1321 0.2255 0.0937 0.1304 0.1608

:et gemiddelda van de a?Tfri j kingen over alïe j aren is : 0.1625
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-acel F.4.2. : De evaiuatie van variant B

Verwachte aantal toetreders voor de jaren:
1955 1957 1959 1961 1966 1968 1970
370 3 32 379 369 365 351 292

Verwachte frequentieverdelingen voor de jaren:
Grootteklasse 1955 1957 1959 1961 1966 1968 1970

13 - 25 585 554 584 578 586 570 511
2~ -~p 270 285 272 266 290 285 280
5~ - 1C0 138- 152 152 145 163 162 157

ïGu - 200 41 49 ~48 48 57 59 59
2Up - U00 12 13 13 13 15 16 16
400 - 800 4 3 5 4 4 4 4
800 en meer 1 1 2 2 2 2 2

De absolute waarde van de relatieve afwijking is voor:
Grootteklasse 1955 1957 1959 1961 1966 1968 1970

13 - 25 0.0010 0.0004 0.0020 0.0001 0.0007 0.0017 0.0021
25 - 50 0.0650 0.0589 0.0535 0.0425 0.0286 0.0138 0.0823
5G - ï00 0.0810 0.0142 0.0862 0.0001 0.0275 0.0516 0.0873

ï00 - 200 0.0134 0.3742 0.1445 0.0180 0.0265 0.0148. 0.0480
200 - 400 0.1057 0.1025 0.3188 0.2765 0.1299 0.2330 0.0209
400 - 800 1.0731 0.3346 0.2518 1.1043 0.2431 0.3913 0.0434
800 en meer 0.2360 0.5242 0.0279 0.0485 0.1216 0.1249 0.7502

Het gemiddelde van de absolute waarden van de relatieve afwijking is gelijk aan:
0.2250 0.2013 0.1264 0.2129 0.0826 0.1187 0.1477

Het gemiddelde van de afwijkingen over alle jaren is:0.1592
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Appendix F.5.: Kleding

Tabel F.5.1.: De evaluatie van variant A
~'erwachte aantal taetreders voor de jaren:
1955 1957 1959 1961 1966 1968 1970
31 144 - 32 22 1 - 5 - 19

srootteklasse
~3 - 25
25 - 5050 - sao

1u0 - 2C0
200 - ~.;C
4G0 - 80G
800 en meer

Verwachte frequentieverdelingen voor de jaren:
1955 1957 1959 1961 1966 1968 1970
429 454 460 476 435 427 376
269 308 333 296 277 266 237
185 287 167 176 170 157 131
79 86 122 85 98 93 85
36 40 42 35 48 45 41
13 14 16 16 21 22 19
5 7 8 6 9 9 8

De absolute waarde van de relatieve af~aijking is voor:
Grootteklasse 1555 1957 1959 1961 1966 1968 1970
13 - 25 0.0513 0.0091 0.0606 0.0351 0.0215 0.1481 0.1598
25 - 50 0.1039 0.0211 0.1397 0.0198 0.0140 0.0585 0.1319
50 - 100 0.0392 0.0051 0.0493 0.0085 0.0050 0.0207 0.0421

100 - 200 0.1086 0.0584 0.6700 0.1469 0.1225 0.1484. 0.1508
200 - 400 0.2519 0.2097 0.1925 0.0585 0.0468 0.0692 0.2859
400 - 800 0.0830 0.0659 0.3282 0.2957 0.1764 0.3111 0.7369
800 en meer 0.0506 0.1370 0.5243 0.2256 0.2478 0.5081 0.3749

Het ~~~iddelde ~an d~- a~sol~zte U:a~rden ~~~n de relatieve afv~!ijking is gelijk aan:
0.0984 0.0723 0.2807 0.1129 0.0906 0.1806 0.2689

Het gemiddelde van de afw - jkingen over alle j aren is : 0.1435
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Tabel F.5.2. : De evaluatie van variant B

Verwachte aantal toetreders voor de jaren:
1955 1957 1959 1961 1966 1968 1970
257 261 251 281 211 142 114

Verwachte frequentieverdelingen voor de jaren:
Grootteklasse 1955 1957 1959 1961 1966 1968 1~70
13 - 25 452 473 472 491 420 367 316
27 - 50 271 291 352 299 282 266 240
50 --o0 189 199 223 191 193 173 156

100 - 2C0 82 88 117 88 99 92 97
2~G0 - 400 32 36 38 32 43 41 38
400 - 800 12 13 15 14 19 20 17
800 en r~.eer 4 6 6 5 7 8 7

De absolute waarde van de relatieve afwijking is voor:
Grcotteklasse 1955 1957 1959 1961 1966 1968 1970

13 - 25 0.0009 0.0517 0.0374 0.0047 0.0133 0.0141 0.0244
25 - 50 0.0962 0.0772 0.2068 0.0099 0.0025 0.0600 0.1462
50 - 100 0.0626 0.3028 0.2644 0.0892 0.1410 0.0822 0.1405

100 - 2uo 0.0782 0.0359 0.6056 0.1179 0.1347 0.1397~ 0.3051
200 - 400 0.1056 0.0851 0.0749 0.0375 0.1321 0.0125 0.1842
400 - 8CO o.1731 0.1489 0.2104 0.1592 0.0558 0.1737 0.5617
800 en meer 0.1035 0.0418 0.2885 0.3447 0.0556 0.2738 0.1581

Het gemiddelde van de absolute waarden van de relatieve afwijking is gelijk aan:
0.0886 0.1062 0.2411 0.1090 0.0764 0.1080 0.2172

Het gemiddelde van de afwijkingen over alle jaren is: 0.1352
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Appendix F.6.: Leder- en rubbernijverheid

Tabel F.6.1. : De evaluatie van variant A
Verwachte aantal toetreders voor de jaren:
1955 1957 1959 1961 1966 1968 1970
141 115 119 98 74 72 3
Verwachte frequentieverdelingen voor de jaren:

Grootteklasse 1955 1957 1959 1961 1966 1968 1970
ï3 - 25 198 204 208 202 183 177 134
25 - 50 124 133 159 140 125 115 100
50 - í00 80- 76 82 76 71 66 49

10~ - 2~0 79 74 ~ 76 74 63 56 36
200 - Z00 17 18 18 18 16 16 14
~:uo - 8CO 7 9 8 8 7 7 8
800 en meer 4 5 4 4 4 4 3

De absolute waarde van de relatieve afwijking is voor:
Grootteklasse 1955 1957 1959 1961 1966 1968 1970
13 - 25 0.0620 0.0212 0.0472 0.0425 0.0617 0.0750 0.0183
25 - 50 0.0555 0.0537 0.1752 0.0218 0.0145 0.1346 0.0085
50 - 100 0.2238 0.2991 0.3063 0.3588 0.2052 0.2329 0.2940

10G - 200 0.6734 0.4513 0.6114 0.7143 0.6497 0.5657~ 0.1560
200 - 400 0.0801 0.3887 0.1219 0.0998 0.0771 0.0495 0.1175
400 - 800 0.0018 1.1770 0.3692 0.3753 0.0218 0.1412 0.1493
800 en meer 0.8461 0.4730 0.4127 0.4861 0.3149 0.1778 0.1594

Het gemiddelde van de absolute waarden van de relatieve afwijking is gelijk aan:
0.2775 0.4091 0.2920 0.2998 0.1921 0.1967 0.1290

Het gemiddelde van de afwij kingen over alle j aren is : 0.2566
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Tabel F.6.2. : De evaluatie van variant B
Verwachte aantal toetreders voor de jaren:
1955 1957 1959 1961 1966 1968 1970
37 44 47 51 22 25 15
Verwachte frequentieverdelingen voor de jaren:

Grootteklasse 1955 1957 1959 1961 1966 1968 1970
13 - 25 188 207 213 214 204 196 175
25 - 50 138 135 138 148 136 120 117
50 - 100 75 109 118 116 88 86 68

1~~0 - 200 43 48 48 53 45 40 39
200 - 400 18 19 18 18 17 ~16 15
400 - 800 8 10 10 10 8 9 9
800 en meer 4 4 4 4 4 4 3

De absolute waarde van de relatieve afwijking is voor:
Grootteklasse 1955 1957 1959 1961 1966 1968 1970
13 - 25 0.1084 0.0038 0.3695 0.0160 0.0452 ó.0245 0.3268
25 - 50 0.0506 0.0445 0.0227 0.0326 0.0673 0.1894 0.1568
50 - 100 0.2717 0.0030 0.0028 0.0127 0.0109 0.0055 0.0155

100 - 200 0.0875 0.o6og 0.0205 0.2396 0.1752 0.1204~ 0.2718
2U0 - 400 0.1092 0.4421 0.1127 0.1276 0.1323 0.0526 0.0743
400 - 800 0.2097 1.5874 0.6958 0.6072 0.1508 0.4405 0.0528
800 en meer 0.5227 0.5105 0.4545 0.5227 0.3636 0.2363 0.0769

uet gemiddelde van de absolute waarden van de relatieve afwijking is gelijk aan:
0.1943 0.3789 0.2398 0.2226 0.1350 0.1527 0.1393

Het gemiddelde van de afwi j kingen over alle j aren is : 0.2089
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Appendix F.7.: Metaalnijverheid, scheeps-, vliegtuig- en wagenbouw.

Tabel F.7.1.: De evaluatie van variant A
Verwachte aantal tcetreders voor de jaren:
1955 1957 1959 1961 1966 1968 1970
205 249 105 215 277 161 198

Verwachte frequentieverdelingen voor de jaren:
Grootteklasse 1955 1957 1959 1961 1966 1968 1~70
13 - 25 923 901 1028 1113 1115 1221 1241
25 - 50 630 675 656 734 816 804 832
50 -,CO 384 447 415 436 546 511 517

10u - 2~0 173 200 213 205 240 245 241
200 - 400 96 114 121 112 128 126 120
400 - 8CC 63 74 78 74 78 78 72
80G en Meer 38 46 49 42 48 47 43

De absolute waarde van de rel2tieve afwijking is voor:
Grootteklasse 1955 1957 1959 1961 1966 1968 1970
13 - 25 0.0536 0.1102 0.1066 0.0028 0.0620 0.0192 0.0364
25 - 50 0.0246 0.0105 0.0063 0.0259 0.0169 0.0179 0.0128
50 - 100 0.0487 0.0221 0.0124 0.0525 0.0356 0.0349 0.0270

100 - 200 0.2201 0.1610 0.0407 0.1576 0.1279 0.0956~ 0.1069
200 - 400 0.1762 0.0671 0.0827 0.2024 0.0085 0.0603 0.1292
4C0 - 800 0.1556 0.0801 0.0573 0.0193 0.1151 0.2348 0.0589
80C en meer 0.3861 0.3195 0.1035 0.3259 0.3002 0.2359 0.3282

Het gemiddelde van de absolute waarden van de relatieve afwijking is gelijk aan:
0.1521 0.1101 0.0585 0.1226 0.0952 0.0998 0.0999

Het gemiddelde van de afwi jkingen over alle j aren is : 0.1055



pagina F.15

Tabel F.7.2. : De evaluatie van variant B

Verwachte aantal toetreders voor de jaren:
1955 1957 1959 1961 1966 1968 1970
196 225 82 207 246 136 175
Verwachte frequentieverdelingen voor de jaren:

Grootteklasse 1955 1957 1959 1961 1966 1968 1970
13 - 25 919 904 1029 1106 1120 1224 1238
25 - 50 627 670 656 729 811 807 830
50 - 1J0 390- 451 414 443 5~9 512 520

ll.lU - L JV 173 200 213 205 240 243 238
2~;G - 4;0 98 115 122 114 126 125 118
!~00 - 800 65 76 81 75 80 80 73
800 en r;ieer 35 43 46 41 45 44 40

De absolute waarde van de relatieve afwijking is voor:
Grootteklasse 1955 1957 1959 1961 1g66 1968 1970

13 - 25 0.0496 0.1076 0.1057 0.0033 0.0584 Ó.0166 0.0346
25 - 50 0.0193 0.0171 0.0058 0.0202 0.0226 0.0209 0.0107
50 - 1oC 0.0338 0.0309 0.0099 0.0366 0.0416 0.0347 0.0198

100 - 200 0.2199 0.1593 0.0407 0.1556 0.1285 0.1026 0.1171
200 -~00 0.1634 0.0610 0.0779 0.1881 0.0064 0.0484 0.1442
400 - 800 0.1331 0.0486 0.0960 0.0746 0.1485 0.2714 0.0334
800 en meer 0.4306 0.3631 0.1653 0.3540 0.3434 0.2840 0.3701

F:et gemiddelde van de absolute waarden van de relatieve afwijking is gelijk aan:
0.1500 0.1125 0.0716 0.1189 0.1071 0.1112 0.1043

Het gemiddelde van de afwijkingen over alle jaren is:0.1108
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Appendix F.8.: Textielnijverheid

mabel F,8,1.: De evaiuatie van variant A
Verwachte aar.tal toetreders voor de jaren:
1955 1957 1959 1961 1966 1968 1970

68 64 68 56 78 61 26

Verwac:-~te frequentiever3elingen voor de jaren:
Grootteklasse 1955 1957 1959 1961 1966 1968 1970

~3 - 25 116 108 108 102 104 103 82
25 - 50 108 102 107 102 90 84 78
5~C --CC 100 105 100 91 90 80 67

1~:C - 2:,~C 88 91 87 83 76 74 60
2CO - 4C0 58 58 61 59 48 47 40
~VO - gOp 40 40 41 38 33 27 26
8ou en ,::eer 43 43 41 39 31 25 23

De absolute waarde van de relatieve afwijking is voor:

Gr~ootte~classe 1955 1957 1959 1961 1966 1968 1970
13 - 25 0.0209 0.0092 0.0351 0.0243 0.0548 0.0677 0.0448
25 - 50 0.0491 0.1197 0.0084 0.0743 0.2131 0.1484 0.2865
5C - i00 0.1106 0.1172 0.1920 0.0056 0.0749 0.1144 0.1015

100 - 2C0 0.0075 0.0360 0.0225 0.0383 0.0515 0.1910~ 0.2216
200 - 400 0.0199 0.0439 0.0663 0.0504 0.0540 0.2406 0.0689
400 - go0 0.0221 0.0091 0.1155 0.0675 0.4889 0.0637 0,2177
800 en ;~zer 0.1574 0.2150 0.2107 0.1947 0.4076 0.3847 0.5005

Het geMiddelde van de absolute waarden van de relatieve afwijking is gelijk aan:
0.0554 0.0786 0.0929 0.0650 0.1921 0.1729 0.2059

Het gemidde~de van de afwij kingen over alle j aren is : 0.1233
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Tabe1F.8.2. : De evaluatie van variant B
Verwachte aantal toetreders voor de jaren:
1955 1957 1959 1961 1966 1968 1970

94 90 92 80 95 96 70
Verwachte frequentieverdelingen voor de jaren:

Grootteklasse 1955 1957 1959 1961 1966 1968 1~70
~3 - 25 114 108 112 100 110 109 85
25 - 50 110 107 111 105 91 83 80
50 - 100 101 109 100 92 89 83 73
1oG - 2C0 89 91 89 86 73 74 63
2C~G - 4G0 60 60 63 60 51 48 41
~uc) - áG0 43 42 43 41 34 27 27
800 en r;,eer 40 39 38 36 28 23 20

De absolute waarde van de relatieve afwijking is voor:
Orootteklasse 1955 1957 1959 1961 1966 1968 1970

13 - 25 0.0008 0.0048 0.0011 0.0028 0.0035 0.0049 0.0112
25 -~0 0.0703 0.0814 0.0307 0.0431 0.2251 0.1335 0.3167
50 - 100 0.102~. 0.1578 0.1901 0.0187 0.0545 0.1489 0.0325
100 - 200 0.0210 0.0363 0.0012 0.0051 0.0190 0.2001 0.2910
200 - 400 0.0541 0.0100 0.1111 0.0802 0.1047 0.2550 0.0484
400 - 800 0.0970 0.0584 0.1756 0.1418 0.5497 0.0738 0.2660
800 en r:-~eer 0.0699 0.1253 0.1142 0.1038 0.2910 0.2877 0.3585

Het gemiddelde van de absolute waarden van de relatieve afwijking is gelijk aan:
0.0593 0.0677 0.0891 0.0565 0.1782 0.1577 0.1892

Het gemiddelde van de afwij kingen over alle j aren is : 0.1140



Bibliotheek K. U. Brabanti ~ a ~ ~~ i i~ ~oiiii i~ ui uu~ ~ y ~ ~i ~ i ~
1 7 000 0022391 1 O ~aam


	INHOUDSOPGAVE
	INLEIDING
	0.1 INDUSTRIELE ORGANISATIE
	0.2 DE BEHOEFTE AAN EEN DYNAMISCH MODEL VAN DE ONTWIKKELING 
VAN DE STRUCTUUR VAN EEN BEDRIJFSTAK
	0.3 DE IN HET MODEL OP TE NEMEN DIMENSIES VAN DE STRUCTUUR
	0.4 DE GEDAANTE VAN HET TE CONSTRUEREN MODEL
	0.5 DE OPZET VAN DE STUDIE
	HOOFDSTUK 1.
 DE UITGANGSPUNTEN VOOR DE CONSTRUCTIE VAN HET MODEL
	1.1 DE OMVANGSVERDELING VAN ONDERNEMINGEN
	1.1.1 Inleiding
	1.1.2 Het ontstaan van een normale verdeling
	1.1.3 De bronnen van verandering in de omvangsverdeling
	1.1.4 Conclusies
	1.2 EEN EENVOUDIG STOCHASTISCH PROCESMODEL
	1.2.1 Het model
	1.2.2 De toepassing van het beschreven model
	1.3 EVALUATIE VAN HET MODEL VAN ADELMAN
	1.3.1 De toepassingsmogelijkheden van het model
	1.3.2 De klasse-indeling
	1.3.3 De beschrijving van het proces met behulp van een keten
	1.3.4 De enkelvoudigheid van de Markovketen
	1.3.5 De structuur van de matrix van overgangswhn
	1.3.6 De stationariteit van de Markovketen
	1.3.7 De invariante verdeling
	1.3.8 De aanwezigheid van een hoogste klasse
	HOOFDSTUK 2
 EEN MODEL VOOR EEN CONSTANT AANTAL ONDERNEMINGEN
	2.1 HET MODEL
	2.1.1 Inleiding
	2.1.2 Het basismodel
	2.1.3. De invariante verdeling
	2.1.4 Een mogelijke omvangsdaling van twee klassen
	2.1.5 Een mogelijke omvangsstijging van twee klassen
	2.1.6 Een mogelijke omvangsdaling en -stijging van twee klassen
	2.1.7 Samenvatting
	2.2 EEN EERSTE TOEPASSING VAN HET MODEL
	2.2.1 Inleiding
	2.2.2 Het empirische materiaal
	2.2.3 De transformatie van de frequentieverdelingen
	2.2.4. De schattingsmethode
	2.2.5 De resultaten van de toepassing
	2.3 DE STATIONARITEITSONDERSTELLING EN EEN TWEEDE TOEPASSING
 VAN HET MODEL
	2.3.1 Inleiding
	2.3.2 Uitgangspunten
	2.3.3 De correctieprocedure
	2.3.4 De ontwikkeling van het produktievolume
	2.3.5 De ontwikkeling van het produktievolume per werkende
	2.3.6 De resultaten van correctie en modeltoepassing
	HOOFDSTUK 3
 EEN MODEL MET TOE- EN UITTREDERS
	3.1 HET MODEL
	3.1.1 Inleiding
	3.1.2 De matrix van overgangswhn
	3.1.3 De invariante verdeling
	3.1.4. De klasse 0
	3.2 POTENTIELE TOETREDERS EN TOETREDINGSBARRIERES
	3.2.1 Het belang van het aantal potentiële toetreders.
	3.2.2 Het te onderscheiden aantal potentiële toetreders
	3.2.3 De toetredingsbarriéres
	3.3 EEN DERDE TOEPASSING VAN HET MODEL
	3.3.1 Het empirische materiaal
	3.3.2 Twee varianten
	3.3.3 De schattingsprocedure
	3.3.4 De resultaten van de modeltoepassing
	HOOFDSTUK 4
 EVALUATIE EN PERSPECTIEF
	4.1 INLEIDING
	4.2. HET MODEL EN DE ERAAN GESTELDE EISEN
	4.3 DE GEDEMONSTREERDE TOEPASSINGEN VAN HET MODEL
	4.4 DE STABILITEIT VAN DE INVARIANTE VERDELING
	4.5 HET PERSPECTIEF VOOR DE TOEPASSING VAN HET MODEL
	SAMENVATTING
	SUMMARY
	AANGEHAALDE LITERATUUR
	NAMENREGISTER
	ZAKENREGISTER
	Appendices
	A. DE TRANSFORMATIE VAN HET BASISMATERIAAL
	B. DE EVALUATIE VAN DE EERSTE TOEPASSING VAN HET MODEL
	C. DE EVALUATIE VAN DE TWEEDE TOEPASSING VAN HET MODEL
	D. HET BEWIJS VAN STELLING 3.3.3.1.
	E. DE RESULTATEN VAN DE DERDE TOEPASSING VAN HET MODEL
	F. DE EVALUATIE VAN DE DERDE TOEPASSING IN HET MODEL

