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Samenvattingg (Summary in Dutch) 

Hett gedrag van economische subjecten is vaak dynamisch van karakter. Beslissingen over 

consumptie,, investeringen etc. worden gebaseerd op ervaringen uit het verleden, huidige 

omstandighedenn en verwachtingen over de toekomst. Wanneer men over tijdreeksen be-

schiktt is het gebruikelijk om dit soort processen te modelleren met behulp van dyna-

mischee regressiemodellen. Een bepalend element in deze modellen is dat de afhankelijke 

variabelee in de regressie niet alleen verklaard wordt door heden en verleden van andere 

relevantee verklarende variabelen, maar tevens door haar eigen verleden. Deze klasse van 

regressiemodellenn wordt ook wel aangeduid als Autoregressive. Distributed Lag (ADL) 

modellen.. In een ADL regressiemodel kan onderscheid gemaakt worden tussen zogeheten 

korte-- en lange-termijn marginale effecten van verklarende variabelen. Een alternatieve 

representatiee van een ADL model is het fouten-correctie model, waarin korte-termijn 

dynamiekk en lange-termijn evenwichtsrelatie expliciet van elkaar onderscheiden zijn. 

Inn dit proefschrift analyseren we ADL modellen voor panel data. Een panel data 

bestandd bestaat uit tijdreeksen voor een aantal subjecten (de cross-sectie). Het is duidelijk 

datt de hierboven beschreven dynamiek in economisch gedrag niet geanalyseerd kan worden 

mett een econometrische analyse gebaseerd op één enkele cross-sectie. Het gebruik van 

tijdreeksenn is van cruciaal belang, maar er kleven ook bezwaren aan een aanpak gebaseerd 

opp louter tijdreeksen. Enerzijds zijn lange tijdreeksen in veel situaties niet beschikbaar. 

Dee (jaarlijkse) regionale en sectorale data geanalyseerd in Hoofdstuk 2 en 3 bijvoorbeeld 

behelzenn slechts elf jaar. Een analyse gebaseerd op dergelijke korte tijdreeksen zal weinig 

inzichtt geven, maar het gebruik van panel data kan uitkomst bieden. Anderzijds kan een 

analyseanalyse gebaseerd op juist lange tijdreeksen ook complicaties opleveren, bijvoorbeeld door 

dee verhoogde kans op structurele breuken. In het geval van de Europese geldvraag (zie 

Hoofdstukk 4 en 5) compliceert bijvoorbeeld de Duitse eenwording, maar ook oliecrises e.d. 

dee schatting van structurele parameters over een langere periode. Het gebruik van panel 

dataa is ook in deze situatie een mogelijk alternatief, omdat door gebruik te maken van de 

cross-sectiee dimensie het aantal benodigde tijdswaarnemingen teruggebracht kan worden. 

Dee statistische analyse van dynamische regressiemodellen voor panel data is niet een-
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voudig.. De aanwezigheid van vertraagde waarden van de afhankelijke variabele als re-

gressorenn compliceert de analyse aanzienlijk. In Hoofdstuk 1 wordt een overzicht gegeven 

vann verschillende statistische methoden om dit soort modellen te analyseren. Uit initiële 

empirischee resultaten blijkt hoe groot de verschillen tussen schattingsmethoden kunnen 

zijn.. In de volgende hoofdstukken wordt geprobeerd deze verschillen te verklaren. Cen-

traall  in het onderzoek staat de nauwkeurigheid van statistische methoden in panels met 

zowell  een beperkt aantal tij ds waarnemingen (T) als een kleine cross-sectie (N). In de 

hierbovenn beschreven voorbeelden zijn de waarden van T en N tussen 10 en 50. 

InIn Hoofdstuk 2 wordt het eerste-orde dynamische panel data model met verder alleen 

sterkk exogene verklarende variabelen geanalyseerd. Het verloop van zulke verklarende 

variabelenn hangt niet af van het onderzochte proces van de afhankelijke variabele. De 

nauwkeurigheidd in eindige steekproeven van coëfficiënt schatters, variantie schatters en 

tt toetsen wordt onderzocht door middel van Monte Carlo experimenten. Met name de 

kwaliteitt van een specifieke kleinste kwadraten schatter gecorrigeerd voor onzuiverheid 

(LSDVc)) wordt vergeleken met enkele veel gebruikte instrumentele variabelen schatters 

(IVV en GMM). In de simulaties worden T en N, de tijd en cross-sectie dimensies van het 

panel,, beiden klein gehouden. We vinden dat voor dit soort panel data alle statistische 

techniekenn aanzienlijke onnauwkeurigheden vertonen alhoewel de LSDVc schatter relatief 

goedd presteert. Voor deze schatter wordt tevens een analytische expressie voor de asymp-

totischee variantie afgeleid, het voornaamste theoretische resultaat in dit hoofdstuk. Voor 

hett geval T eindig en N oneindig blijkt dit een niet triviale exercitie te zijn. 

Inn Hoofdstuk 3 ligt de nadruk wederom op de nauwkeurigheid van LSDV, IV en 

GMMM schattingsmethoden, maar nu in dynamische panel data modellen met naast de 

vertraagdee afhankelijke variabele ook nog een andere zwak exogene verklarende variabele. 

Inn Hoofdstuk 3 wordt enerzijds een theoretische onderbouwing gegeven van de simulatie 

resultatenn in Hoofdstuk 2 en wordt anderzijds een breder kader gegeven waarbinnen ver-

schillendee coëfficiënt schatters vergeleken kunnen worden. De relatieve accuraatheid van 

kleinstee kwadraten en instrumentele variabelen schatters wordt vergeleken door middel 

vann asymptotische varianties en benaderingen van de onzuiverheid. We vinden dat sim-

pelee IV schatters, die net zoveel instrumenten als regressoren gebruiken, een veel grotere 

asymptotischee variantie hebben dan de LSDV schatter. Met betrekking tot onzuiverheid 

vindenn we dat voor GMM schatters de onzuiverheid groeit met het aantal instrumenten 

datt gebruikt wordt. Ook blijkt dat de locatie van bepaalde GMM schatters sterk afhangt 

vann onder andere de variantie van het individu specifieke effect, terwijl de LSDV schatter 

invariantt is voor deze parameter. Het effect van een additionele zwak exogene verklarende 

variabelee op de onzuiverheid van coëfficiënt schatters blijkt van dezelfde orde van grootte 
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tee zijn als het effect van de vertraagde afhankelijke variabele regressor. Tevens is deze 

onzuiverheidd afhankelijk van de parameters van het marginale model van de verklarende 

variabele.. Een implicatie hiervan is dat de LSDVc schatter van Hoofdstuk 2 in meer 

algemenee modellen niet voor alle bronnen van onzuiverheid corrigeert. GMM schattings-

techniekenn lijken op voorhand dus meer flexibel in dit soort modellen. De simulaties van 

Hoofdstukk 3 wijzen echter uit dat in panels met T and N relatief klein de LSDVc schatter 

desondankss relatief goed presteert vergeleken met GMM schattingsmethoden. 

Dee resultaten van Hoofdstuk 2 en 3 worden gebruikt in het onderzoek naar de de-

terminantenn van lokale economische ontwikkeling in Marokko. Panel data over 11 jaar, 

66 regio's en 18 industriële sectoren worden gebruikt in de constructie van indicatoren 

voorr specialisatie, diversiteit en competitie tussen lokale bedrijven. Gebruikmakend van 

eenn dynamisch regressiemodel voor panel data worden vervolgens de effecten van deze 

indicatorenn op de lokale economische ontwikkeling geschat. Omdat de analyse per indu-

striëlee sector wordt uitgevoerd beschikken we over panel data met een gelimiteerd aantal 

waarnemingenn in beide dimensies. De theoretische en simulatie resultaten van Hoofdstuk 

22 en 3 geven inzicht in het patroon van de empirische resultaten en de verschillen tussen 

schattingsmethoden.. We vinden positieve effecten voor specialisatie en diversiteit, maar 

tegelijkertijdd een negatief effect voor de indicator van competitie. 

Inn Hoofdstuk 4 wordt de analyse in andere richtingen uitgebreid. Allereerst beschouwen 

wee hogere-orde dynamische modellen waarin meer dan één vertraagde waarde van de 

afhankelijkee variabele voorkomt als regressor. Tevens beschouwen we regressiemodellen 

mett een niet-scalaire covariantie matrix voor de storingsterm. Zowel cross-sectie hetero-

scedasticiteitt als gelijktijdige cross-correlaties worden toegelaten. In Hoofdstuk 4 worden 

panell  data geanalyseerd waarin de tijdsdimensie domineert. De analytische resultaten en 

simulatiess van eerdere hoofdstukken laten zien dat voor een beperkte cross-sectie dimen-

siee de LSDV schatter relatief goed presteert vergeleken met GMM schattingstechnieken. 

Vanwegee de niet-scalaire covariantie structuur wordt naast de LSDV schatter ook de 

gegeneraliseerdee kleinste kwadraten (GLSDV) schatter geanalyseerd. Met behulp van 

asymptotischee expansies wordt de onzuiverheid in deze schatters benaderd. We onder-

zoekenn de nauwkeurigheid van schatters van korte- en lange-termijn parameters, variantie 

schatterss en van schatters onder lineaire restricties. 

Inn Hoofdstuk 5 richten we ons op een fundamentele aanname van panel data modellen, 

tee weten homogeniteit van de parameter vector over cross-sectie eenheden. In standaard 

panell  data specificaties wordt enige heterogeniteit toegelaten door middel van individu 

en/off  tijd specifieke constanten, maar de aanname van constante reactiecoëfficiënten is 

sterk.. Wanneer T groot genoeg is ten opzichte van N is het mogelijk op heterogeniteit 
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inn deze coëfficiënten te toetsen. De aanpak in Hoofdstuk 5 is die van het toetsen van een 

aantall  lineaire restricties binnen een systeem van N regressies met behulp van een F toets. 

Alleenn in speciale gevallen, d.w.z. sterk exogene regressoren en scalaire normaal verdeelde 

storingen,, is de exacte verdeling van de F toetsgrootheid bekend. Voor het model met 

niet-scalairee storingen (met cross-sectie heteroscedasticiteit en cross-correlaties) is deze 

tee benaderen door een onder- en bovengrens, waarvan de exacte verdeling wel te achter-

halenn valt. Uit de resultaten blijkt hoe gevoelig de nauwkeurigheid van de F toets is in 

modellenn met niet-scalaire storingen. Actuele en nominale significantie niveaus verschillen 

substantieell  van elkaar. Ook wordt een gegeneraliseerde versie van de F toets onderzocht, 

diee wel rekening houdt met een niet-scalaire covariantie structuur en een bekende limiet 

verdelingg heeft. Uit simulaties blijkt echter dat het gebruik van kritieke waarden uit deze 

asymptotischee verdeling uitermate onnauwkeurig is in eindige steekproeven. Daarentegen 

zijnn de prestaties van een zogeheten "bootstrap" variant van deze toets bevredigend te 

noemen. . 

Mett de theoretische en simulatie resultaten van Hoofdstuk 4 en 5 wordt de mogelijk-

heidd onderzocht om geldvraag functies te schatten voor een groep landen binnen de Eu-

ropesee Unie. In Hoofdstuk 4 ligt de nadruk op het modelleren van de afhankelijkheid 

tussenn landen door enerzijds een niet-scalaire covariantie structuur voor de storingen 

tee specificeren en anderzijds door opname in het model van verklarende variabelen, die 

dee economische ontwikkelingen in het buitenland meten (bijvoorbeeld maatstaven voor 

buitenlandss inkomen en rentestanden). De schattingsresultaten laten zien dat deze ele-

mentenn een belangrijke rol spelen in de empirische specificatie van de Europese geldvraag. 

Inn Hoofdstuk 5 wordt onderzocht of het gebruik van panel data technieken wel gerecht-

vaardigdd is d.w.z. getoetst wordt op homogeniteit van de reactiecoëfficiënten over de 

verschillendee landen. De verschillende toetsen zijn niet eenduidig: de asymptotische F 

toetsenn verwerpen homogeniteit bijna altijd, terwijl de bootstrap F toets vaak niet ver-

werpt.. Omdat de simulatie resultaten van Hoofdstuk 5 laten zien dat de bootstrap F 

toetss nauwkeuriger is, kan de conclusie getrokken worden dat reactiecoëfficiënten niet al 

tee veel verschillen tussen de landen. 

Inn Hoofdstuk 6 worden bovenstaande resultaten samengevat en worden een drietal 

algemenee conclusies getrokken. Ten eerste kan uit de toepassingen afgeleid worden dat 

dynamischee modellen empirisch relevant zijn. In de geschatte specificaties zijn de coëffi-

ciëntenn van vertraagde afhankelijke variabele regressoren zonder uitzondering significant. 

Tenn tweede spelen bij de analyse van dynamische panel data modellen de dimensies van 

dee data een grote rol. Algemeen kan gesteld worden dat de accuraatheid van de gebruikte 

statistischee methoden sterk afhangt van het type panel dat geanalyseerd wordt. Als gevolg 



SummarySummary in Dutch 193 3 

hiervann is het niet mogelijk een bepaalde techniek te vinden, die voor alle situaties even 

goedd presteert. Ten derde is een verantwoorde modellering van heterogeniteit in panel 

dataa modellen een cruciale voorwaarde voor interpreteerbare empirische resultaten. In 

ditt proefschrift is dit probleem benaderd door de data op te delen in relatief homogene 

stukkenn en vervolgens een empirische analyse op de afzonderlijke delen uit te voeren. Er 

zijnn echter ook verscheidene alternatieve modellen denkbaar waarin, vergeleken met stan-

daardd panel data specificaties, flexibeler vormen van heterogeniteit toegelaten worden. 

Dezee zijn echter niet onderzocht in dit proefschrift. 
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