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Nederlandse Samenvatting (Summary in Dutch)

Panel data zijn herhaalde waarnemingen, over verschillende tijdsperioden, van ver-

schillende cross-sectionele eenheden, zoals individuen of bedrijven. Panel data wor-

den in toenemende mate gebruikt in empirische macro- en (vooral) micro-economische

analyses, en deze toename heeft verschillende oorzaken. Het grootste voordeel van

het gebruik van panel data is dat het een statistische analyse mogelijk maakt van

causale effecten, waarbij voor niet-waargenomen kenmerken kan worden gecorrigeerd.

Een tweede voordeel van panel data is dat het samenvoegen van tijdreeksen over

verschillende cross-sectionele eenheden in een enkel model kan leiden tot een relatief

nauwkeurige schatting van onbekende parameters, zelfs als het aantal cross-sectie een-

heden (N) of het aantal tijdseenheden (T ) relatief klein is.

Een centraal thema in de analyse van lineaire dynamische panel-data modellen is de

inconsistentie van de fixed-effects schatter als N toeneemt maar T eindig blijft. Deze

inconsistentie staat bekend als de Nickell bias, en is een voorbeeld van het incidentele-

parameter probleem. Vanwege deze problemen met de fixed-effects schatter is het

gebruikelijk om de parameters van dynamische panel-data modellen te schatten met de

gegeneraliseerde momentenmethode (GMM). Deze methode leidt tot een consistente

en asymptotisch efficiënte schatter, maar kent in eindige steekproeven ook beperk-

ingen: het gebruik van te veel of te zwakke instrumentele variabelen kan leiden tot

een vertekening in GMM schatters en toetsen. Dit heeft geleid tot een hernieuwde

belangstelling voor likelihood-gebaseerde schattingsmethoden die corrigeren voor het

incidentele-parameter probleem.

In Hoofdstuk 2 van dit proefschrift worden eigenschappen geanalyseerd van de schatter

gebaseerd op de likelihood in eerste verschillen in een eerste-orde panel vector autore-

gressief model. Nieuwe resultaten worden verkregen over de verdelingseigenschappen

van deze schatter. De nadruk ligt daarbij op situaties waarin niet aan de aannames

wordt voldaan, waaronder asymptotische eigenschappen zijn afgeleid. Daarnaast wordt

een vereenvoudigde aanpak voor het bepalen van deze schatter afgeleid. Bovendien

wordt in dit hoofdstuk de asymptotische bimodaliteit van de likelihood geanalyseerd,

een onderwerp dat in de literatuur onderbelicht is gebleven. Ter illustratie wordt een

uitgebreide Monte Carlo simulatiestudie uitgevoerd. De resultaten daarvan bieden be-

langwekkende inzichten in de eindige-steekproef eigenschappen van de schatter, relevant

voor zowel theoretische als toegepaste econometristen.
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Hoofdstuk 3 geeft een gedetailleerde analyse van de mogelijke bimodaliteit van de

likelihood en negativiteit van variantieschatters in het univariate panel AR(1) model,

eventueel uitgebreid met exogene verklarende variabelen. Een belangrijk resultaat is

dat de eerste-orde voorwaarde voor de ML schatter een derdegraads polynoom vormt

in de autoregressieve parameter. Dit suggereert dat de log-likelihood functie in eindige

steekproeven (voor willekeurige T ) zowel unimodaal als bimodaal kan zijn. Het hoofd-

stuk laat verder zien dat gebruikelijke t-toetsen een sterk vertekend significantieniveau

kunnen hebben. Dit probleem kan bijzonder relevant zijn bij empirische toepassing

van deze methoden; in een empirische illustratie blijkt het van invloed op de geschatte

dynamiek in de werkloosheid per staat in de Verenigde Staten.

Soms wordt de aanname dat het effect van weggelaten variabelen kan worden benaderd

met een additieve foutencomponenten structuur als te restrictief beschouwd. Een niet-

waargenomen eigenschap zoals talent of aanleg kan bijvoorbeeld een tijdsvariërend ef-

fect hebben op de productiviteit en daarmee op het inkomen. In dergelijke gevallen is

het gebruikelijk in de econometrische literatuur om interactie- (oftewel multiplicatieve)

effecten op te nemen. Tegenover de voordelen van een dergelijke flexibilere structuur

staan twee belangrijke praktische beperkingen. Ten eerste zijn standaard inferentiële

methoden inconsistent; ten tweede moet men gebruik maken van niet-lineaire metho-

den, die tot rekentechnische complicaties kunnen leiden, en waarvan de asymptotische

eigenschappen sterk afhankelijk zijn van specificieke aannames en nuisance parameters.

In de twee resterende hoofdstukken wordt dit type model geanalyseerd, en worden

nieuwe resultaten over de eindige-steekproef en asymptotische eigenschappen afgeleid

van schatters die rekening houden met interactie-effecten.

Hoofdstuk 4 geeft een uitgebreid overzicht van schatters voor dynamische panel-data

modellen met interactie-effecten. Doel van dit hoofdstuk is om empirische onderzoek-

ers een praktische handleiding te bieden bij het toepassen van methoden die rekening

houden met verschillende vormen van niet-waargenomen heterogeniteit. Bijzondere

aandacht wordt besteed aan de berekening van het aantal identificeerbare parameters,

een in de literatuur vaak veronachtzaamde vereiste voor het afleiden van asympto-

tisch accurate inferentiemethoden en consistente modelselectie procedures. De eindige-

steekproef eigenschappen van schatters worden bestudeerd voor een aantal verschil-

lende parameterconfiguraties in een grootschalige Monte Carlo studie. Hierbij wordt

aandacht gegeven aan (i) het effect van de aanwezigheid van zwak exogene verklarende

variabelen, (ii) het effect van een veranderende correlatie tussen de factor loadings voor

de endogene en de verklarende variabelen, (iii) de invloed van het aantal momentvoor-

waarden op de onzuiverheid en het significatieniveau van GMM schatters en toetsen,
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(iv) het effect van verschillen in tijdreeks-persistentie in de data, en tenslotte (v) het

effect van de steekproefgrootte.

Hoofdstuk 5 verlegt de analyse naar die van pseudo-panel-data modellen. Als een

echt panel niet beschikbaar is kan een pseudo-panel geconstrueerd worden uit her-

haalde cross-secties. In dit laatste hoofdstuk worden eigenschappen van schatters

bestudeerd in lineaire pseudo-panel-data modellen met een vast aantal cohorten en

tijdreekswaarnemingen, en, in het bijzonder, multiplicatieve effecten. Bijzondere aan-

dacht wordt gegeven aan identificatie aspecten van de voorgestelde schatter voor het

geval van niet-gebalanceerde steekproeven. Naast theoretische resultaten geeft het

hoofdstuk een uitgebreide Monte Carlo simulatiestudie. Daarbij wordt de nadruk

gelegd op de robuustheid van de voorgestelde schatter met betrekking tot endogen-

iteit, cohort interactie-effecten en zwakke identificatie. Voor zover bekend voor het

eerst in de literatuur worden zwakke en globale identificatie aspecten onderzocht in

pseudo-panels met een vast aantal cohorten en tijdreekswaarnemingen.


