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1

1. Inleiding

Stel, er zijn twee reeksen, één van voorspellingen voor een variabele en

een reeks van realisaties voor dezelfde variabele. Men wil nu nagaan "hoe

dicht de voorspellingen bij de realisaties liggen".Dit is een nogal vage

doelstelling, waara,an op een aantal manieren inrioud gegeven kan worden.

In Paragraaf 2 wordt de bekende vectorenaanpak bezien,in Paragraaf 3, aa.n

de hand van het voorspel-realisatiediagram de puntenwolkaanpak, in Para-

graaf ~ de aanpak die uitgaat van de individuele verschillen. In Paragraaf

5 wordt modelvalidatie m.b.v. voorwaardelijke voorspellingen bekeken.

2. De vectorenaanpak

De realisaties worden ri(i - 1,...,n) genoemd en in een kolomvector

R-(r~,...,rn)' geplaatst en analoog de corresponderende voorspellingen

fi(i-1,...,n) in een kolomvector F-(f~,...,fn)'. Wordt ervan uitgegaan

dat R gegeven is, dan ligt F volledig vast, als het verschil F-R - V-

- (v~,...,vn) gegeven wordt.
Als F en R twee-dimensionaal zijn, dan leggen de georiënteerde~)

hoek A(met -~r ~ 6 ~~r) tussen F en R en de lengte van F t.o.v. R volle-

dig F vast, voor gegeven R. D.w.z. als

sin 0 - det [ R F] ~ cos A-
R'F

R F R F

en ~FI~IRI bekend zijn, dan is F bekend. Als F en R hoger dan twee-dimensio-

naal zijn, dan geldt dit niet meer.
Het verschil V- F-R is natuurlijk uitputtend wat informatie be-

treft. Statistisch gezien is V een kolom getallen, die wellicht gekarakteri-

seerd kan worden door enkele kengetallen, zoals gemiddelde en variantie.

Hierop wordt verder ingegaan in de paragraaf over modelvalidatie.

Voor het meten van de "onjuistheid" van F t.o.v. R gaat de belang-

stelling niet uit naar de georiënteerde hoeï~, ma.a.r naar de óngeoriënteerde

hoek 6(met 0 ~ 6 ~~r) tussen de twee vectoren F en R, die vastgelegd wordt

door cos 6, wat statistisch gezien de in Paragraaf 3 gedefiniëerde correla-

tiecoëfficiënt is tussen de fi- en ri-waarden. De verhouding IF~~IRI is de

verhoudin~ van de wortels van de resp. kwadratische gemiddelden.

1 ) Zie hiervoor [ 3] .



Theil [1] heeft eerst voorgesteld de maat

V n ~ vi(2.1) U' - IR } I~~ -
~ E r? t ~ E f?
n i n i

en vervolgensa zie ~ 2] ,

V n ~ v?
( 2 . 2 ) li - -~-~ -

De maat U' heeft het voordeel tussen 0 en 1 te liggen, maar het wellicht be-
twistbare uitgangspunt van gelijkwaardigheid van de twee vectoren: men zegt
dan dat de vector R de vector is, waarmee V vergeleken d.ient te worden. De
statistische interpretatie van beide maten zal uit de schrijfwijze achter de
tweede gelijktekens duidelijk zijn.

In de vectorenaanpak wordt de vector V vergeleken met de nulvector.
Theil gebruikt de (op de een of andere manier genormaliseerde) afstand, IVI,
tot de nulvector. Eigenlijk wordt hier het idee van de straffunctie gebruikt:
meer algemeen zou een (genormaliseerde) straffunctie f( )~0, gedefiniëerd op
V, gebruikt kunnen worden. I.h.b. is te denken aan een gewogen afstand. Een
groot probleem is natuurlijk de specificatie van f( ), en meer speciaal, bij
de gewogen afstand, de specificatie van de (relatieve) gewichten. Economisch
lijkt het echter zinvoller met een gewogen afstand te werken, omdat het ene
jaar belangrijker is dan het andere jaar, en bij uitbreiding van de maat tot
meer variabelen, omdat de ene variabele belangrijker is dan de andere.

3. De puntenwolkaanpak

Een andere benadering om de gegeven reeksen voorspellingen en realisaties te
typeren, gaat uit van het realisatie-voorspeldiagram; zie Figuur 1. De

kruisjes geven weer de paren (r.,f.)i i



f - r

~ f - br

Figuur 1

en verder is de lijn van perfecte voorspelling, f- r, getekend. Daar deze

ideale lijn door de oorsprong gaat, worden de afwijkingen van de puntenwolk

t.o.v. de lijn f-1 .r, in eerste ir.stantie eens beschreven door het getal

b, zijnde de b uit de lijn f- br, die volgens het kleinste kwadratencrite-

rium zich het best aanpast bij de puntenwolk:

Er.f.
(3.7) b - 1 1 .

Er2i
Met b is een gemiddelde afwijking van de ideale lijn beschreven. Daarnaast

is natuurlijk de spreiding rond de lijn f- br van belang. Het ligt voor de

hand hiervoor ~Ee2, met e. - f.-br., te berekenen, of liever genormaliseerd:
n i i i i

1~e2

(3.2) n i
1 ~ f2
n i

Of, equivalent, de determinatiecoëfficiënt d2:

Ee?
1,3.3) dG - 1- 1

Ef2
i

2Het paar (b,d ) of (b,d), waarin d ook de correlatiecoëfficiënt:

Ef.r.
í3.~)

1 1

Ef2Er2i i



is, kan dienst doen om de ligging van de puntenwolk t.o.v. de lijn f- 1.r
te karakteriseren. Als onjuistheidsmaat ligt voor de hand het paar:

(3.5) (b-1,J1-d`)

Een andere mogelijkheid, die een één-dimensionale maat oplevert,
is de lijn f- b.r aan te passen aan de puntenwolk onder de voorwaarde
b- 1 en dan de ( gegeneraliseerde)1) determinatiecoëfficiënt

2
Ee~.

(3.6) 1 - ~
Ef2i

te berekenen. Dat wil zeggen, de maat is dan

2 E(f.-r. )2
(3.7) d~ - 1-

~i2 i

Lf.
i

of de wortel hieruit. De maat meet ( één-dimensionaal) hoe goed de punten-

wolk zich aanpast bij de lijn f- 1.r en d1-dx is de bijbehorende onjuist-
2

heidsmaat. Voor d~ geldt:

2 2
(3.8) d~ - (2b-1) a2b

2
zodat d~ , op een specifieke manier getransformeerd, informatie uit (b,d)
bevat. Verder is er het volgende verband met het vectorenmodel:

(3.9) u - á x ,~1-d~

d.w.z. U bevat~op een specifieke manier gecomprimeerd,informatie uit
2

(b,d,d~ ) , waarbij volgens ( 3.8) d~2 alleen van b en d afhangt.
De meest algemene (lineaire) manier om de ligging van de punten-

wolk t.o.v. de lijn f- 1.r weer te geven, is het uitrekenen van een "zo
goed mogelijke" lijn f- afb'r met bijbehorende determinatiecoëfficiënt:
Het lijkt ec~iter essentiëeï van te voren reeds a- o te stellen, omdat
bekend is, dat de ideale lijn door de oorsprong gaat. Bovendien is de inter-
pretatie van b veel aansprekender dan van het paar ( a,b').

De voorlopige conclusie uit de puntenwolkaanpak lijkt dan ook te
moeten zijn, dat goede informatie verkregen wordt met het triplet (b-1,

2
1) Gegeneraliseerd omdat nu niet geldt: Ef2 - Er2 f Ee~ , zoals voor de

eerder genoemde aanpassing wel ~eldt: Ef2 - Eíbr.)2 f i'P?.i i i



~ ~2
J1-d`, ~i,-d~ . Het eerste element meet de gemiddelde onder- of overschatting

door de hoek tussen de (door de oorsprong) aangepaste en de ideale lijn te

meten; het tweede element meet de spreiding rond de voor de gemiddelde onder-

of overschatting aangepaste voorspelwaarden (bfi) en het derde element meet

de (genormaliseerde) spreíding rond de ideale lijn.

Deze laatste maat, ~1-d~` , is theoretisch bijna gelijk aan U, nl.

op de normalisatie na. Dit suggereert de volgende complicatie: waarom f uit

r"verklaren" en niet andersom? Zou nl. r op de verticale as worden gemeten,

den zcu dl-d~ gelijk aan U zijn geweest. Men kan nl. ook het standpunt in-

nemen, dat fi gegeven is en dat het erbij voorspellen om gaat, dat ri "zo

goed mogelijk bij fi aansluit". Het echte probleem is natuurlijk, dat er geen

causaal model is op te stellen, waarin fi, resp. ri een gevolg is van ri,

resp. fi. Voor de correlatiecoëffieiënt d(of de determinatiecoëfficiënt d2)

maakt het natuurlijk niets uit, welk standpunt men inneemt. Voor de analo-

gons van b en d~ maakt het wel uit.

A1s b' uit r- b'f volgens kleinste kwadraten bepaald wordt., dan is

Ef.r.
i i

( 3. 10 ) b' -
Ef2i

en uiteraard is b~ 1th'. Daar b en 1jb' beide hetzelfde meten, nl. een soort

gemiddelde fractie f~r, ligt het voor de hand het meetkundig gemiddelde,

Jb~b', te berekenen, zodat de gemiddelde onder- c~ overschatting berekend

wordt als:

~,~ -d'Ef:

(3.11) 1-,rblb' - 1-
n 1- 1

~Er2
n i

2
wat een intuïtief zeer redelijke maat is. Het analogon van d~ , zeg d2, is:

E(r.-f.)
(3.12) d2 - 1 - 1~ 1

Er ì

2

d.w.z. ~1-d - U. Ook hier ligt een meetkundige middeling voor de hand:

(3.13)
~ -(Ef.-r.)~ - U~

( (1-d~)(1-d2))~ - n i i

( ,~ -,~) 2n i n i

Samenvattend kan het volgende gezegd worden:



(i) Een goede maat voor de gemiddelde onder- of overschatting is

1- ~F~~IRI; zie (3.11). Deze maat meet de afwijking van het ideale geval

f. - l.r. (i - 1,...,n).
i i

(ii) Een goede maat voor de spreiding van de onder- of overschat-

ting is ~1-d - 1-cos2 8- sin 0, waarin d de correlatiecoëfficiënt (3.~)

is en 8 de hoek tussen de vectoren F en R.

(iii) Een redelijke maat voor de ligging van de puntenwolk t.o.v.

de lijn f- 1.r (die f en r symmetrisch behandelt) is U~; zie (3.13). Men

zou hier de voorkeur kunnen geven aan ~1-d - U, omdat in deze maat alleen

de r. in de noemer voorkomen.
i

Rest nog te zeggen, dat voor de maten (i) en (ii) ook orthogonale

regressie zou zijn te gebruiken, maax dat uit overwegingen van eenvoud en

interpreteerbaarheid dit niet is gedaan.

4. Het ebruik van individuele verschillen voor een één-dimensionale maat

Beziet men het paar (fi,ri), dat wordt op twee manieren het verschil tussen

fi en ri het duidelijkst weergegeven; (i) door fi-ri en (ii) door fi~ri.

Men vergelijkt dan fi-ri met 0 en fi~ri met 1. Waar het nu om gaat, is het

vinden van een redelijke spreidingsmaat die aangeeft de spreiding van

fi-ri rond 0, resp. van fi~ri rond 1. Te denken valt aan (de wortel uit)

het tweede momer~t, of aan het eerste absolute moment rond de genoemde waar-

den.
Dit leidt tot de volgende uitdrukkingen:

(1~.1) nE(fi-ri)2

(~.2) nE~fi-ri~

(4.3) J~E(fl - 1)2
LL r .

1

f.
( 1~.~t) nE~rl - 1~

i

De laatste twee maten zijn dimensieloos, de eerste twee niet. De

uitdrukkingen (~.1) en (~.2) zijn dimensieloos te maken, door bijv. (4.1)

te delen door -~ Er. en (~.2) door ~E~r.~, welke noemers beide ook een maat
11 1 u 1



zijn voor de gemiddelde (absolute) grootte van de variabelewaarden, wat

i.v.m. de interpretatie gewenst is. Dan gaat (~.1) over in de maat U uit

(2.2).

5. Modelvalidatie met voorwaardeli.ike voorspellingen

Van een voorgesteld simultaan lineair model (waarvan dus de coëfficiënten

als gegeven worden genomen) met normaal verdeelde storingen hebben alle

endogene variabelen een normale verdeling voor gegeven waarden van de ge-

predetermineerde variabelen. Geef nu de voorwaardelijke voorspellingen

van de endogene variabelen (de voorwaarde is, dat bekende gegeven waar-

den van de gepredetermineerde variabelen gebruikt worden) aan met f~. De

verschillen v~ - f~-ri (i - 1,...,n) voor één bepaalde endogene variabe-

le hebben dan een normale verdeling met verwachting 0 en onbekende variaa-

tie, zeg~a2. Dat wil zeggen v~N(0,a2). Vorm nu de toetsgrootheid t:

v~~-ts~ n-1

waarin v~ het rekenkundig gemiddelde van de v~ is en s~ de ( met één vrij-

heidsgraad gecorrigeerde) variantie van de v~ is. Dan kan getoetst worden
HD:E(v) - 0 tegen HA:E(~)~0, welke toets beschouwd kan worden als model-
validatietoets.

6. Conclusie

De "onjuistheid" van een reeks voorspellingen {f1'f2''''fn} voor een be-

paalde variabele kan goed beschreven worden door de drie-dimensionale

maat (1 - IF~~IRI, sin 8, U~). In de plaats van U~ kàn U gebruikt worden.

Zowel U~ als U meten de spreiding van de reeks verschillen fi-ri rond nul.

Enkele andere hiermee vergelijkbare spreidingsmaten zijn in Paragraaf ~

genoemd.
Paragraaf 5 laat zien, dat een gegeven simultaan (lineair) model

is te evalueren via t-toetsen op de afzonderlijke variabelen.

Wellicht ten overvloede nog het volgende: in de voorgaande para-

grafen mogen de variabelen gedefiniëerd zijn in niveau's, veranderingen ~

percentuele veranderingen, etc. In het algemeen zal de maat anders wor-
den als overgegaan wordt van de ene definitie naar de andere (bijv. van

pe~centuele veranderingen naar gewone veranderingen). Een redelijke eis



lijkt wel, dat de maat ongevoelig dient te zijn voor constante proportio-

nele veranderingen in de grootheden, d.w.z. de transformatie aF, resp.

aR op de vectoren F en R moet bij voorkeur niet leiden tot veranderingen

in de maat. Als bijv. overgegaan wordt van meting in miljarden guldens

naar meting in miljoenen guldens, mag dat geen verschil uitmaken. Aan

deze eis voldoen de in het voorga.ande genoemde maten.
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