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1.1. tnleiding.

Dit is het eerste deel van een reeks verslagen betreffende het onderzoek naar
een methode ter vermindering van de verschillen tussen de door een econome-
trisch model voorspelde en de feitelijke ontwikkeling van economische groot-
heden. Beoogd wordt een belangrijk verschil tussen voorspeld pad en waargeno-
men pad op te heffen, met behoud van de modelveronderstellingen, door wijzi-
ging van de structuurparameters zowel als door wijziging van de exogene en
endogene variabelen, waarbij de meetfouten in laatstgenoemde variabelen dien-
stig worden gemaakt aan de aanpassing.
In g 1.2. zal de algemene probleemstelling geformuleerd worden.
Vervolgens zal het probleem herleid worden tot een mathematisch optimalise-
ringsprobleem (~ 1.3.) en zal een afleiding gegeven worden van de noodzakelij-
ke voorwaarden (g 1.~.). Daarna zullen in ~ 1.5. twee deelproblemen behandeld
worden. Er zal getracht worden een verbetering te bewerkstelligen enerzijds
door alléén een wijziging in de exogene en endogene variabelen, anderzijds
door alléén een wijziging in de structuurparameters aan te brengen.
In ~ 1.6, tenslotte zullen gecombineerde correcties aan de orde komen. Daar
dan de lineariteit van het verkregen optimaliseringsprobleem verloren gaat,
za7. een iteratiemethode aangewend moeten worden om tot een oplossing te komen.
In een tweede verslag zullen enige experimentele resultaten gegeven worden.
De theorie zal toegepast worden op de gegevens van het Mcdel I van L.R. Klein.
Het ligt in de bedoeling om in eventuele volgende verslagen het geval te on-
derzoeken, waarin bepaalde onzekerheden zoals invloeden van buiten, fouten
in de modelstructuur, meetfouten etc. stochastisch worden verondersteld. Het
ontwikkelen van schattingstechnieken zal hier een belangrijke rol gaan spelen.
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Notaties.

De volgende notatieafspraken worden gemaakt:

Het standaard-inproduct van twee vectoren x en y
De lengte van een vector x
De verzameling van nxm matrices
De getra.nsponeerde van een matrix M
De euclidische norm van een matrix M
De nxn eenheidsmatrix
De ie kolom van de matrix M
De matrix M is positief definiet
De matrix M is niet-negatief definiet
De gradiënt van een vectorfunctie f(x)
De Hessiaan van een vectorfunctie f(x)
Het lineaire opspansel van de vectoren x~,...,xN

T. x y
: uxu - (xTx)~,2

. M

. M~~m

: 0 MII

E M' In n,n
' (M)i
: M ~ 0
: M ~ 0
: 0 f(x)x
: ~ f(x)xx
. CX1,.. ,XN~



1.2. Probleemstelling.

Bij econometrische voorspellingsmodellen wordt een wiskundige formulering ge-

hanteerd om de evolutie van de endogene variabelen in de tijd te beschrijven.

Het voorspelde verloop wordt ontleend aan de oplossing van een differentie-
vergelijking waarin de veranderingen van de endogene variabe.len optreden:

~t1 - ~ } Blyk } B2zk '

waarin

xktl: de verklaarde endogene variabele op tijdstip kt1,
xk : de vertraagde endogene variabele op tijdstip k,
yk : de niet-beïnvloedbare exogene variabele,
zk : de instrumentvariabele

voorstelt. Soms doet zich het geval voor dat de vector van endogene variabe-
len xk niet in z'n geheel waargenomen (gemeten) wordt. In vergelijking (2.1)
treft men dan een zogenaamd observatiegedeelte aan:

{xk}1 - ~ t Blyk f B2zk

wk - Cxk
(2.2)

waarbij de tweede vergelijking aangeeft dat niet alle componenten van xk waar

te nemen zijn, doch slechts enkele van hen, of lineaire combinaties.
In dit verslag zal C gelijk aan de eenheidsmatrix genomen worden zodat verge-
lijking (2.1) geldt. Verder zal geen onderscheid gemaakt worden tussen de
niet-beïnvloedbare exogene variabelen en de instrumentvariabelen. We kunnen

Y
Blyk f B2zk schrijven als [ B1 iB2] [ zk] zodat gesproken kan worden van één vec-

k
tor vk van exogene variabelen en één coëfficiëntenmatrix It. Vergelijking (2.1)

gaat dan over in:

xktl - ~k t Bvk. (2.3)
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De matrices A en B bevatten de structuurparameters van het systeem.

Er zijn methodes bekend om aan de hand van gemeten input- en outputgegevens

deze matrices te bepalen. Technieken hiervoor zijn o.a. te vinden in [2] en

[3]. Eén van de bekendste methoden is die der kleinste kwadraten (least squa-

res).
Aan het eind van een te beschouwen tijdvak is bekend hoe het systeem zich fei-
telijk heeft ontwikkeld. Als er een aanzienlijk verschil optreedt tussen voor-
speld pad {x.} en waargenomen pad {w.} van de endogene variabelen dient een

J ~
aanpassing van het model plaats te vinden. In dit verslag zal een methode be-
schreven worden die deze aanpassing doet plaatsvinden op een speciale manier.
Het is namelijk de bedoeling de matrices A en B zó te bepalen dat rekening
gehouden wordt met meetfouten in de in- en output, met kleine parameterevo-
luties van het systeem én met kleine residuen t.g.v. een misspecificatie van
het model. De theoretische grondslag van het model blijft verder onaangetast.
Een uitwerking van een dergelijk probleem doch in statische vorm is weerge-
geven in [ 4] .

1.3. Constructie van het optimaliseringsprobleem.

De gegevens waar van uitgegaan wordt zijn de input- en outputmetingen over
een periode [0,1,...,N-1,N]:

uG,u~,...,uN-~: de waargenomen exogene variabelen (input)

wG,w~,...,w~ : de waargenomen endogene variabelen (output).

We veronderstellen u. EIRm en w. E IRn (i - 0,...,N-1; j- G,...,N).i ~
Het probleem is nu:

Bepaal structuurmatrices A E Mn n, B E Mn m en
~ ~

(i) perturbatiematrices Ek E Mn n, Fk E Mn m(k - 0,...,N-1)
~ ~

corresponderend met de aangedui de parameterevoluties
(ii) perturbaties r~k E7xm op de inputvectoren uk (k - 0,...,N-1) en

perturbaties ~k EIRn op de outputvectoren wk (k - 0,...,N)
corresponderend met de meetfouten

n(iii) residuen pk EIR (k - 0,...,N-1) corresponderend met de mis-
specificatie



5

en wel zodanig dat

wktl } ~kf1 - (AfEk) (wkf~k) f (BtFk) (~fnk) f Pk. (3. 1 )

(k - 0,...,N-1)

De keuze van de A, B, Ek's, Fk's, ~k's, ~k's en pk's kan op veel manieren ge-
schieden. We willen echter een "klein" residu pk bewerkstelligen zonder "a1
te grote" correcties Ek, Fk, r~k en ~k aan te hoeven brengen. We willen dus de
variabelen in vergelijking (3.1) op een optimale manier kiezen. Bijvoorbeeld
zodanig dat

N-1
F1 ;- E{II ~kll 2tll r~kll 2tll Ekll 2fll Fkll 2tll pkil 2} f II ~Np 2

k-0
(3.2)

geminimaliseerd wordt. Een ander criterium is

N-1 II~ 112 Iln 112 IIE 112 IIF 112 ilp 112 II~ 112
F :- E { k } k } k } k } k } ~ N ~ (3.3)

2 k-0 nwkll2 Ilukll2 IIAll2 dBll2 Ilwk}1U2 IlwNll2

waar de correcties relatief in rekening worden gebracht. Nog algemener is de

volgende vorm

N-1
F3:- E {~kpk~k t

k- 0
(3.~)

waar de diagonaalmatrices Pk, Qx, Bki, Sk en Tk gekozen kunnen worder~ afhan-
J

kelijk van het gewicht dat men de overeenkomstige term toekent.

De vergelijking (3.1) genereert een differentievergelijking voor de ~k's:

~kf1 - -wkfltpkt(AfEk)wkf(BfFk)ukt(AfEk)~kt(BfFk)~1k~ (3.5)

(k - 0,...,N-1}

terwijl één van de criteria (3.2), (3.3) of (3.~) geminimaliseerd moet wor-

den. Op deze wijze is het probleem herleid tot een optimaliseringsprobleem,

}i~1(Ek)i ki(Ek)i } ,E1(Fk)jSkj(Fk}j } pkTkpk}} ~Tp~i~i;,
J
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en wel een discreet optimasl besturingsprobleem. Im~ners onder restrictie van
de dynamische vergelijking (3.5) moet één van de objectfuncties F~, F2 of F3
geminimaliaeerd worden. Wellicht kan dit probleem aangepakt worden met bepaal-
de technieken, bekend uit de controltheorie (b.v. met het maximumprincipe,
zie [5] of [6]). Een andere mogelijkheid kan de dynamische programmering bie-
den (zie o.e. [7]). In beide gevallen zal echter de kwadratische term
(AtEk)~k t(BtFk)nk s,anzienlijke moeilijkheden opleveren. Het lijkt momenteel
het meest voor de hand liggend het probleem te herleiden tot een mathematisch
programmeringsprobleem. Ook dan is de sanwezigheid van een kwadratische term
vervelend doch de verwachting is dat we de moeilijkheden beter te lijf kunnen.
In [8] worden algemene methoden ontwikkeld om een discreet optimaal bestu-
ringaprobleem te herleiden tot een mathematisch programmeringaprobleem.
In one geval kan op e.en simpele wijze vergelijking (3.5) gesubstitueerd wor-
den in één van de vergelijkingen (3.2), (3.3) of .(3.4) door pk te elimineren.

1.k. APleiding van de noodzakeliike voorwaarden.

We zullen ons allereerst beperken tot criterium (3.2). Daarna zal ook (3.3)
asn de orde komen.

Het absolute geval.

Definiéren we de t~uictie

F(A.B~n~~...nN-1~~p~...~N,E~,...EN-1'FO,...FN-1)'~

N-1
E{N~kN2 t NnkN2 t IF~12 t NFkN2 t

k~0

tNwktl}~kt~-(AtEk)(wkfEk)-(~Fk)(~~1k)N2} t N~NN2,

dan is het probleem gereduceerd tot het minimaliseren van deze functie ten
sanzíen van de vectoren ~~,....~H E~tn, de vectoren n~,...nN-~ E Ik?m, de ma-
tríces A,E~,...EH-~ E n~n en 8e matrices B,F~,...FN-~ E Ma,m'
Het residu pk wordt gevonden m.b.v. vergelijking (3.5):

pk ~ wktl}~kt1-(At~)(wkf~k)-(BtFk)(t~tnk) (4.2)

(k a 0,...,N-1)
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Merk op dat als de functie H gedefinieerd wordt door

H(A,B):- F(A,B,O,...0,0,...0,0,...0,0,...0),

het probleem

min H(A,B)
A E M
B E Mn,nn,m

niets anders voorstelt dan het kleinste kwadratenprobleem

N-1
min E II wk} 1-Awk-Bukll 2
,q E M k-0
B E Mn,nn,m

(4.3)

(4.~)

(~.5)

Zo zien we dat het vertrouwde kleinste kwadratenprobleem een speciaal geval is

van het door ons te beschouwen probleem, nl. het geval dat de perturbaties

nk, ~k, Ek en Fk gelijk aan nul genomen worden:
We zullen ~iu de noodzakelijke voorwaarden afleiden opdat de functie F een mini-

mum heeft. Voor de functie F, zoals gedefinieerd in ~4.1) zal de verkorte no-

tatie F(A,B,n,~,E,F) aangehouden worden.

(i) De gradiënt van F naar de vector nk is gelijk aan

v F(A,B,n,~,E,F) - 2r~k -
2(BfFk)T(wkflt~kfl}nk

-(AfEk)(wkt~k)-(BfFk)(~tpk)). (4.6)

Uit (4.2) volgt

(k - 0,...,N-1)

on F(A~B,~,~~E,F) - 2(nk-(BtFk)TPk). (~-~~)
k -

(k - 0,...,N-1)
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De stationariteitsvoorwaarde OnkF(A,B,n,~,E,F) - 0 geeft dus als resultaat

r1k - (B}Flt)TPk

(ii) De gradiënt van F naar de vector ~k is gelijk aan

0 F(A,B,r1,.F~,E,F) - 2~k - 2(AtEk)T(wkfl}~ktl}
~k

-(AtEk)(wk}~k)-(BtFk)(~fnk)) t

(k - 0,...,N-1)

f 2(wk}~k (A} k-1)(wk-1}~k-1)-(BtFk-1)(~c-1}nk-1)}

0~ F(A,B,?1,~,E,F) - 2~0 - 2(AfEO)T(wlt~lt
0 - -

- (AtEO ) (wOf~O )- (BfFO ) (u0tn0 )

0~ F(A,B,r.1,~,E,F) - 2~N t 2(wNf~Nf
N

-(A}EN-1)(wN-1}~N-1)-(BtFN-1)(uN-1}nN-1)

Deze vergelijkingen kunnen geschreven worden als

v~ F(A,B,n,f~,E,F) - 2(~k (AtEk)TPk}Pk-1)
k - -

D~ F(A,B,n,~,E,F) - 2(~0-(AfEO)TPO)
0 -

O~ F(A~B~n~~~E~F) - 2( ~NtPN-1)N

(4.9)

(k - 1,...,N-1)

De stationariteitsvoorwaarde o~ F(A,B,n,f~.,E,F) - 0 levert
k
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~~ - (AfEO)Tp~

~k - (AtEk)Tpk-pk-1

~N - -pN-1

(k - 1,...,N-1) (~.15)

N.B. In Appendix A staat uitgewerkt hoe we, analoog aan de gradiënt naar een

vector, ook over de gradiënt naar een matrix kunnen spreken. In het ver-

volg zal dit toegepast worden.

(iii) De gradiënt van F naar de matrix Ek is gelijk aan

DE F(A,B,r1i1E,E,F) - 2Ek - 2(wkfl}~ktl}
k

-(A}Ek)(wkf~k)-(BtFk)(l~tnk)(wk}~k)T

Dus

(k - 0,...,N-1)

oE F(A~B~~1,~,E,F) - 2(Ek-Pk(wkt~k)T)
k

(4.16)

(k - 0,...,N-1)

De voorwaarde On F(A,B,rI,~,E,F) - 0 geeft als resultaat

Ek - pk(wk}~k)~ (k - 0,...,N-1) (~.1~1)

(iv) De voorwaarde OF F(A,B,r~,~,E,F) - 0 resulteert analoog aan geval (iii)
k - -

in de volgende vergelijking

Fk - Pk(l~tnk)~ (k - 0,...,N-1) (!-F.1~~)



- 10 -

(v ) De gradiënt van F naar de matrix A is gelijk aan

oAF(A,B,r1,~,E,F) -

N-1

- ~ (wktl}~kfl-(AtEk)(wkf~k)-(BtFk)(~}nk))(wkf~k)T (4.20)
k-0

Hieruit volgt

N-1
vAF(A,B,n,~,E,F) - E pk(wkt~k)T

- k-0

De stationariteitsvoorwaarde levert dus

N-1
kEOpk(wkt~k)T - 0

(4.21 )

(~.22)

(vi) De voorwaarde OBF(A,B,n,~,E,F) - 0 geeft op een analoge wijze als in
geval (v) als resultaat

N-1
kEOpk(ukfnk)T - 0

N-1
N.B. Uit (4.18) en (4.22) volgt E E - 0

k-0 k

N-1
Uit (4.19) en (~.23) volgt E Fk - 0

k-0

(4.23)

(4.24)

(4.25)

We zetten de resultaten nog eens op een rijtje:
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(1)

(IV)

(V)

(VI)

(VII)

(k - 0,...N-1)

Als het punt (A,B,r1,3E,É,F} voldoet aan de voorwaarden (I) t~m (VI) dan wil

dat natuurlijk geenszins betekenen dat we met het minimale punt te maken heb-

ben. Het is best mogelijk dat het stationaire punt een zadelpunt is, of een

relatief minimaal punt.
Het is echter niet mogelijk dat het punt een (relatief) maximum genereert.

Dit kunnen we inzien door de partiële Hessiaan

On n F(A~B~?l~~~E,F) - 2(It(BtFk)T(BtFk))
k k -

r1k - ( BtFk ) Tpk

~0 - (AtE~)Tp~

~k - (AtEk)TPk-pk-1

~N - -PN-1

Ek - Pk(wkt~k)T

Fk - pk(uktrlk)T

N-1
E pk(wkt~k)T - 0k O

N-1
TE - 0pk(~tnk)Ok

pk - wktlt~ktl-(AtEk)(wkt~k)-(BtFk)(uktnk)

(k - 0,...N-1)

(4.26)
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te beschouwen. Er geld immers dat deze ~ 0 is voor iedere (A,B,n,Ej,E,F):

Ook is het niet duidelijk of er wel een minimum bestaat.

Wegens de complexiteit van de te minimaliseren functie is het erg vervelend

(zo niet onmogelijk) de existentie van een minimum te bewijzen. Bij vaste

A- A en B- B is dat wel mogelijk. Immers als rk:- wk}1-Awk-.Buk

(k - 0,...,N-1) dan volgt:

N-1
F(A,B,0,0,0,0) - E II rkll2

k-0
(~.27)

N-1 2 N-1 2
Verder geldt voor willekeurige ~, E en F, en voor E!In d~ 2 E Ilr II :- -

k-0 k k-0 k

N-1 N-1
F(Á,B,n,~,E,F) ~ 2 E II r II 2~ E II r II 2

k-0 k k-0 k
(4.28)

Een analoge redenering kan voor de ~k's, Ek's en Fk's gedas.n worden. We vin-

den dat (4.28) ook geldt voor

N N-1
(i) r~, E en F willekeurig, E I) ~ 112 ~ 2 E II r 112- -

k-0 k k-0 k

N-1 N-1
(ii ) n, ~ en F willekeurig, E II E II 2~ 2 E N r II 2

- k-0 k k-0 k

N-1 N-1
( iii ) n, ~ en E willekeurig, E II F u 2 ~ 2 E II r ll 2,

- k-0 k k-0 k

Definieer nu de verzameling

N-1 N-1 N N-1

V:- {n,~,E,F~ E II nkll 2 ~ 2 E II rkll 2, E II ~kll 2 ~ 2 E II rkll 2,
k-0 k-0 k-0 k-0

N-1 N-1 N-1 N-1
E u Ekll 2 ~ 2 E II rkll 2, E II Fkll 2 ~ 2 E II rkll 2} ( 4. 29 )

k-0 k-0 k-0 k-0
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Dan is V gesloten en begrensd. Verder heeft V de eigenschap dat op de rand en
N-1

daarbuiten geldt F(A,B,r1,E~,E,F) ~ E lírkll2~ terwijl voor een inwendig punt (nl.
k-0 N-1

het punt (0,0,0,0)) geldt: F(A,B,0,0,0,0) - E íírkll2, Bij het zoeken naar een
-- ---- k-0

minimum van F kunnen we ons dus beperken tot de verzameling V.

Daar V compact is volgt dat er inderdaad een (absoluut) minimum bestaat en dat

dit minimum in het inwendige van V ligt.

Als het minimaliseren ook ten aanzien van A en B geschiedt is een dergelijk

bewijs. niet te leveren. In principe is het dan mogelijk da~t IIAU,~BII --r t~.

Het relatieve geval.
Nu wordt (3.5) in (3.3) gesubstitueerd. We krijgen dan het volgende minimali-

seringsprobleem:

N-1 II~ 112 Ilr~ u2 IIE n2 IIF 112
min E [ k f k f k t k }

A,B,n,~,E,F k-0 Ilwkll2 Ilukll2 AAll2 IIB112

Ilw f~ -(AtE ) (w t~ )-(B}F ) ( }n )~ 2 II ~ II 2
} kt1 kt1 k k k k uk k t N

Ilwk}1í12 IIwNn2

(4.301

Het feit dat II All 2 en I) BII 2 in de noemer voorkomen, maakt dit probleem wezer~-

lijk ingewikkelder dan het absolute geval. Om deze moeilijkheid te omzeilen

IlEkll2 IlFkll2 IIE 112 IIF íl2

proberen we 2 en 2 te vervangen door resp. k2 en k2 , waarbij
II All II BII N Cn II DII

C en D vaste matrices zijn. De meest voor de hand liggende keuze van C en D

lijkt als volgt: neem C en D gelijk aa.n de oplossing van het (gewogen) klein-

ste kwadratenprobleem

N-1 II
wkf

1-Awk-Bukll 2
min E
A, B k-0 I) wk} 1 I) 2

Immers dit is het probleem dat ontstaat als de correcties (n,~,E,F) gelijk



- 14 -

aan (0,0,0,0) genomen worden. De verwachting is nl. dat door het meenemen van
"kleine" correcties (rl,~,E,F) de dan verkregen optimale A en B"niet veel"
van C en D zullen afwi jken.
Definieer nu de functie

N-1 n~ 112 Iin 112 IIE 112 IIF U2k } k t k kG(A,B,n,~,E,F):- E
- k-0 ~ wkll 2 II uklf 2 p Cn II Dn

} Nwktl}~kt~-(AtEk) ( wk}~k)-(BtFk) (~tnk)q 2 t II ~NII 2

uwkt~~2 IlwNll2
(4.32)

Het probleem is dan deze functie te minimaliseren ten aanzien van de vectoren
r1 , . . . n E ]Rm, ~ , . . . ~ E ]E2n en de matrices A,E , . . .E E M ,0 N-1 0 N 0 N-1 n,n
B,FO,...FN-1 E Mn~m.
Het residu pk wordt weer gevonden met de vergelijking

pk - wktl}~kf~-(AtEk)(wkt~k)-(BtFk)(~}nk) (4.33)

(k - 0,...,N-1)

Analoog aan het absolute geval kunnen ook hier de stationariteitsvoorwaarden
afgeleid worden. We volstaan met het geven van de resultaten:

2 } 2 }
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(I)
II u ll 2 Tn -

k

k

II I 2
(BtF ) pk k

I wkt ~

II w II 2
~ -
0

0
ll2l

(AtE )Tp0 0I w~

nw 112

~k - k 112
(AtEk)Tpk pk-1Ilwktl

~N - -pN-1

E -

k

y 2II (,II

112

p (w t~ )T
k k k

Ilwk}~

II DII 2 T

Fk - ll2

t

pk(~
nk)

Ilwkt~

(k - 0,...,N-1)

(IV)

(V)

(VII)

NE1 pk(wkt~k)T - 0
k-0 II wkt ~ II 2

NE1 pk(~tnk)T - 0
k-0 Ilwkt~ll2

(k - 1,...,N-1)

(k - 0,...,N-1)

(k - 0,...,N-1)

pk - wkt1t~kt~-(AtEk)(wkt~k)-(BtFk)(~tnk)

(k - 0,...,N-1}

N-1 N-1
N.B. We zien dat weer geldt: E E- 0 en E F- 0.

k-0 k k-0 k
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Ook hier zij opgemerkt dat het voldoen aan de st ationariteitsvoorwaarden
geenszins betekent dat we met een minimaal punt te maken hebben. Wat betreft
de existentie van een (absoluut) minimum is hier dezelfde opmerking op z'n
plaats die we reeds eerder maakten ( in het absolute geval).

In de volgende paragraaf zullen twee deelproblemen aan de orda komen: aller-
eerst zal het probleem bij vaste E,F,A en B bekeken worden en daarna het
probleem bij vaste rt en E~.

1.5. Uitwerking van twee deelproblemen.

(i) A,B,~ en F vast.

De aanpassing vindt hier plaats door alléén meetfouten in de endogene en exo-
gene variabelen te beschouwen. De structuurmatrices A en B en de parameter-
evoluties Ek en Fk spelen geen rol bij de optimalisatie. Op deze wijze .nnt-
staat een lineair probleem.

Definieer Ak:- AtEk, Bk:- BfFk en tk'- wkfl- kwk BkUlc~

(k - 0,...,N-1)

Dan geldt volgens (~.2):

pk - tk}~kt1-Ak~k-Bknk

(k - 0,...,N-1)

Het absolute geval.

De voorwaarden (I) en (II) kunnen als volgt geschreven worden:

(k - 0,...,N-1) (5.~)
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T
~0 - AOpO

AT
~k - kpk pk-1 ( k - 1,...,N-1)

~N - -pN-1

Hieruit volgt m.b.v. (5.1)

p~ - t~fA~pl-pp-A~A~p~-BOB~p~

pk - tkt kf 1 pkf 1-pk k lcpk} kpk-l-BkBkpk

(5.3)

(k - 1,...,N-2) ~ (5.~)

pN-1 - tN-1-pN-1- N-1 TT-1pN-1} N-1pN-2-BN-1BN-1pN-1

Dus

(2IntADAÓfB~B~)p0-ATpI - t~

--1tpk-1}(21nf~~}BkBk)Pk-~flpkfl - tk

(k - 1,...,N-2)

- ZV-1 pN-2} ( 2In}~-1 ZV-1 }BN-1 BN-1 ) pN-1 - tN-1

l
(5.5)

)
Deze vergelijkingen kunnen op de volgende wijze in matrixvorm geschreven wor-

den:



.
2IntA~A~tB~B~; -AT .

-A~ ~2IntA~A~tB~B~ ~ -A2
, ~

~2I t tB B ~

0

0

-1V-2 ~ n TT-2 N-2 N-2 N-2, A
~ ~ - Ti-1 T T .

' ---1~T-1 ~ 2In} 1V-1 ZV-1tBN-1BN-1 PIv-1

t
0

(5.6)

Bovenstaande blok-tridiagonaalmatrix is regulier (zelfs positief definiet)
immers hij kan geschreven worden als

~
IntBOBO

IntB~BT

0

0

T
IntBN-1BN-1

AO' -Iri 0~ ,
, ~

~
' A1 , n

~
A,-I'

0; n~ 0
: A~ ~In

' , I I 0
~ A~ `-I q~~ ~ -.I j

1V-1 ; n - TI-1 ; n J
. ~

De vergelijkingen (5.6), (5.2) en (5.3) maken het mogelijk de optimale
E~, n en ~ te berekenen.

Het relatieve geval.
De stationariteitsvoorwaarden (I) en (II) zijn nu gelijk aan

(5.7)

IIukR2 T
nk - 2 Bkpk (k - 0,...,N-1) ~5.~)

uwkt~H

t

-T
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II w0112
T

A p
~0 - IIw1112

0 0

(k - 1,...,N-1)
~pk pk-1

Met behulp van (5.1) vinden we

pk

Ilu 112
p0 - t0 t 1 2 ATP1-P~ 0 2 AOAOpO- IIw0112 BOBOpO

IIW q2 qW 112

II w211 II w 1 II

Ilwkt111~ 1~T

tk } qw 112
1tf1pkfl-pk

kf2

e

II ~II 2 T
} Akpk-1- II w II 2 BkBkpk

kf 1

II
wN-1 II 2

pN-1 - tN-1-pN-1- IlwNll2

1

II wkll 2
T

Ilwk}lq 2 -xAkpk
t

(5.9)

(5.10)

(k - 1,...,N-2)
2II II

ZV-1 N-1pN-1} ZV-1pN-2- IlwNll2
BN-1BN-1pN-1

N

Als nu de matrix

F~ :- 211
wkt 1 II -2lnf II wkll 2 11 wkt 1 II -~AkAKtll ukll 211 wk} 1 II -~sk~k

gedefinieerd wordt voor k- 0,...,N-1, dan kan (5.10) geschreven worden als
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ROpO-II w211-2ATp ~- II w~ II -2t0

-u wkt ~ Q-2~pk-1
tR pk-II wk}2~ -2AT}1 pk} 1- ~ wk} 1 B-2tk

(k - 1,...,N-2)

-q w N-2A~ p tR p - II w II -2t
N -~V-1 N-2 N-1 N-1 N N-1

Dus

RO ~ -u w211-2A~ !
I ~

-II w211-2A~ ; R~ ~ -II w311-2A2

0

0-Ilw II-2A~~ ~ R i-Ilw N-2 T
N-1 -ZV-2~ N-2 ~ N ~-1i ,

i -II wNll -2p,N-1 ~~ -1V-1

p0

lpN-1J

.

I II wNll -2tN-
J

(5.13)

Deze blok-tridiagonaalmatrix is weer positief definiet. Uit de vergelijkinger.
(5.~3), (5.8) en (5.9) kunnen weer de optimale ~, r~ en ~ berzkend wor den.

( ii ) ~ en r~ vast .

De aanpassing vindt nu plaats door alléén parameterevoluties in rekening te
brengen. Meetfouten in de endogene en exogene variabelen blijven buiten be-
schouwing. Het geval van foutloze meting (~E - 0, rt - 0) is dus een speciaal
geval hiervan.
Ook hier hebben we te maken met een lineair probleem.

Ilwln-2t0
I

J

Definieer wk:- wk f~k (k - 0,...,N) en uk:- uk f r1k (k - 0,...,N-1). Dan
geldt volgens (5.2):
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pk - wktl - (AtEk)wk - (BtFk)~c

(k - U,...,N-1)

Het absolute geval.
Hier kunnen de voorwaarden(III t~m VI) als volgt geschreven worden:

~
Ek - pkwk

~
Fk - pk~c

N~ 1

~ pkk-0
k-0

N-1 ,~,
kEOpkuk - 0

Als nu (5.15) en (5.1~) gesubstitueerd worden in (5.14) dan staat er

pk - wkt 1-AwkBuk-pk ( II wkll tll ukll )

(k - 0,...,N-1)

Hieruit volgt

(5. 17)

(5.t8)

(5.19)

pk - ak(wktl-Awk-Buk) (k - 0,...,N-1) (5.20)

waarin ak:- (ltllwkll2tll~ll2)-1~2. De voorwaarden (5.17) en (5.18) zijn nu te

schrijven als:

N-1
kEOa.k(wktl-Awk-Buk)k - 0

N-1
kEUak(wktl-Awk-Buk)uk - 0

2 2

1

J

(5.14)

(k - 0,...,N-1) (5.15)

(k - 0,...,N-1) (5.16)

(5.21)



Dus

A N~lakwkk}BN~lak~wk - N~lakwktlwkk-0 k-0 k-0

A N~ ~ 2~ ,,,T}BN~ ~ a2ti ,..T N~ ~ a2W uT
~-~ak k~ k-0 k~c~ - k-0 k kt ~ k

Dit kan geschreven worden als

N-1

k~0akwkk
N-1 2~ ,,,~
k~0akwkuk

[ A:B]

N-1
2~ ~T

k~0ak~wk

N-1 2~ ~T
k~0akukuk

Definieer de matrix

~ N-1

k~OakWkk
M: -

N-1 2~ ~T
k~0akukwk

~

)

,
N-1 2~ ,,,,r : N-1 2~ ,,,,I,

- k~~akwktlwk:k~Dakwkfl~

N-1 2~ ,,,,I,

k~0akwk~

N-1 2~ ~T
k~0ak~~

(5.22)

(5.23)

(7.21~)

Dan is M een element uit M . Wanneer is M regulier?nfm, ntm
Qm deze vraag te beantwoorden zal eerst het volgende lemma bewezen wordei~.

Lemma 5.1.
Zij x~,...,xN-~ een N-tal vectoren inlRn en zij de matrix X E Mn n gedefïni-

N-1 '
eerd door X:- kEOxkxk, Dan geldt:

X regulier p dim ~x~,...,xN-~~ - n.
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Bewi.i s .

Definieer de matrix Y ETMn N door Y:- [x0:...:xN-1].
Er geldt dan dat X- YY en dus X~ 0. De voorwaarde X regulier is dus equi-
valent met: YYT ~ 0. Verder is de voorwaarde dim ~x0,...,xN-1~ - n equivalent
met: rang(Y) - n. We moeten dus bewijzen:

YYT ~ 0 p Y heeft rang n.

Veronderstel om te beginnen YYT ~ 0, en zij z E]Rn een vector met de eigen-
schap YTz - 0. Dan geldt dus (YTz)T(YTz) - zTYYTz - 0. De aatiname YYT ~ 0 1e-
vert dan z- 0. Dus YT heeft rang n en hierdoor ook Y.
Veronderstel anderzijds dat rang(Y) - n. Er geldt voor z FIRn dat
zTYYTz -( YTz)T(YTz) - ~~YTzu2 ? 0, met strikte ongelijkheid d.e.s.d. als
YTz - 0. Daar rang(Y) - n en dus ook rang(YT) - n, volgt dat de strikte onge-
lijkheid d.e.s.d. optreedt als z- 0. Dus geldt YYT ~ 0. ~

Daar de matrix M geschreven kan worden als

N-1 w w T
M - E a2(~k)(~k)

k-0 k uk uk

volgt dat M d.e.s.d. regulier is als

dim ~a0(u0),...,aN-1(wN-1)~ - ntm
o urr-1

en dus d.e.s.d. als

dim ~(WO),...,(wN-1)~ - nfm
u0 uN-1

(5.25)

(5.26)

(5.26a)

We zien dus dat in ieder geval moet gelden: N~ ntm.
De vergelijkingen (5.23), (5.20), (5.15) en (5.16) leveren een methode om de
optimale A, B, E, F en ~ te bepalen.

N.B. Het is eenvoudig in te zien dat de matrices A en B uit vergelijking

(5.23) de oplossing van het volgende (gewogen) kleir~ste kwadratenprobleen~
voorstellen:
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N-1
min kEOakllwktl-AwkBukU2

A E M ,n
B E n,m

Het relatieve geval.
In dit geval luiden de voorwaarden (III) t~m (VI):

(5.27)

IIC112 ~T (k - 0,...,N-1) (5.28)wP
k- II wkf 1 II 2

k k

2Fk - IIDU 2 Pk~
(k - 0,...,N-~ ) (5.29)

Nwkt1U

N~1
Pkk - 0

k-0 IlwktlU2

N~1 Pk~ - 0
k-0 q wkt 1 u

2

Substitutie van (5.28) en (5.29) in (5.14) geeft als resultaat:

kpk - wktl-Awk-Buk-Pk(Uw
U2 } Uw N2 )

kt 1 kf 1

II CII 211w II 2 II DII 211 ~II 2

(5.30)

(5.3~)

(5.3~)

(k - 0,...,N-1)

Hieruit volgt

pk - f3k(wk}1-Awk-Buk) (k - 0,...,N-1), 15.33)

II Cil 211 WkU 2 II DII 211 ~II 2- 1 ~2
wasrin s:- 1 t f . Het probïeem is r;ier.nee r~a~;~-

k
IlwktlU2 Ilwkf1112

noeg analoog geworden aan het vorige geval en kan verder op een zel `d~ ~o~.;i~- -~

behandeld worden.
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1.6. Een iteratieve methode.

In de vorige paragraaf zijn twee deelproblemen behandeld. Enerzijds bleek

het mogelijk bij vaste E, F,A en B de optimale ~ en r1 te bepalen. Anderzijds

konden bij vaste .f.~ en r1 de optimale E, F, A en B berekend worden.

Dit opent voor ons de mogelijkheid het oorspronkelijke probleem iteratief aan

te pakken. Beschouw daartoe de volgende procedure:

~~~~.- 0; r1~~~.- 0; 1:- 1

epaal bij gegeven ~~1-~~ en n~l-~~ de optimale E, F, A en B;

oem deze E~1~, F~l~, A~l~ en B~1~

epaal bij gegeven E~1~, F~1~, A~l~ en B~l~ de optimale ~ en r1;

oem deze E~~1~ en r~~l~

Dit proces kan als volgt geillustreerd worden:

A,B,E,F

~~n
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Het is duidelijk dat in geval van convergentie het convergentiepunt
(rl(~),~(~),E(~),F(~),A(~),B(~)) voldoet aan de zes stationariteitsvoorwaar-
den. Dit geld op grond van continuiteitsoverwegingen.
Het is echter niet zeker of er convergentie op zal treden, en zo ja of we
dan met het (absolute) minimale punt te maken hebben. Deze moeilijkheden zijn
reeds beschreven in ~ 1.4.

Een alternatieve procedure is:

E(~).- 0; F(0).- 0; A(~).- C; B(~).- D; 1:- 1

Be aal bi e even E(1-1) F(1-1) A(1-1) en B(1-~) de o timale enP j gg - ,- , P ~ n~

noem deze f~(1) en r~(1)

Bepaal bij gegeven ~(1) en n(1) de optimale E, F, A en B;

noem deze E(1), F(1), A(1) en B(1)

Dit proces kan op de volgende manier weergegeven worden:

A,B,E,F

In principe kan natuurlijk ieder willekeurig punt in het (~,n;E,F,A,B)-vlak
als startpunt genomen worden.
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Appendix A.

Zij M een matrix, M E M . Zij verder F:M -~]R een matrixfunctie die den,m n,m
verzameling van nxm matrices op een differentieerbare manier afbeeldt op de
reële getallen. Dan definiëren we de gradiënt van F naar de matrix M als volgt:

o~(M):- o~M)1F(M):.....:0(M)mF(M) .

Er geldt dan dat oMF'(M) E Mn m. Verder zien we dat
~

aF 2F
aM~~ . . . . .

aM1m

OMF'(M) -

aF aF
aMn ~

. . . . . aM~

1

Het is duidelijk dat deze definitie in overeenstemming is me~t de bekende de-
finitie van de gradiënt naar een vector.

Voorbeelden.

2 m 2 n m
1. F(M) - IIMII - E n (M) .n - E E M?..

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

Er geldt dus 0(M) F(M) - 2(M)j
J

Hieruit volgt

0~(M) - 2 I (M) ~ : . . . : (M) ] - 2M.n

(j - 1,...,m)

m
2. F(M) - uMx~2 - II E xj(M)jll2~ waar x EIRm.

j-1
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m
Dan geldt D(M) F(M) - 2xj( ~ xj(M)j) - 2xjMx ( j - 1,...,m),

~ j-1 d

en dus DMF ( M ) - 2 [ x ~ Mx: . . . . . : xmMx) - 2M~T .
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