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3.1. Inleiding

In dit derde deel van een reeks verslagen betreffende het onderzoekproject
"Evaluatie en foutenanalyse van econometrische modellen" zal de identi-
ficatiemethode beschreven in [1] en [2] in relatie gebracht worden met
een bekende schattingstechniek in de mathematische statistiek. Als de
betreffende procedure ter bepaling van de onbekende structuurparameters
in een lineair discreet model opgevat wordt als een statistische schat-
tingsmethode met betrekking tot die parameters, dan is het interessant
te weten aan welke eigenschappen deze schatters voldoen. Tevens is het van

belang te onderzoeken hoe de voorspelfout zich gedraagt wanneer het model

met de beschikbare schatters gehanteerd wordt als voorspellingsmodel.

We zullen allereerst het statische model behandelen (~ 3.2), hetgeen zal

leiden tot enkele verrassende resultaten. De in [1'] beschreven optimali-

seringsmethode kan nl. geïnterpreteerd worden als een statistische schat-

tingsmethode in een heteroscedastisch model.
Het dynamische model wordt in ~ 3.3 beschouwd. Dit gedeelte sluit dan
ook aan op de theorie uit [1] en [2]. De materie is hier aanzienlijk
complexer en we zullen ons dan ook voornamelijk beperken tot het geven van
enkele zinvolle suggesties in welke richting een antwoord op de gestelde
vragen gevonden kan worden.
Zowel in het statische als het dynamische geval beperken we ons tot
het model met alleen fluctuaties op de parameters. Enige literatuur hier-

omtrent is te vinden in [ 3] ,[~] ,[ 5l ,[ 6] ,[ 7 pag. 35~ e.v.] en [ 8, pag.
622 e.v.], doch deze verwijzingen moeten gezien worden als achtergrond-
informatie. Het probleem zoals wij dat zullen tegenkomen en uitwerken

staat waarschijnlijk in de literatuur nergens beschreven.



Notaties.

De volgende notatieafspraken worden gemaakt:

De verzameling van nxm matrices ' Mn,m

De nxn eenheidsmatrix : In E Mn,n

De matrix M is positief definiet- : M~ 0

De matrix M is positief semi-definiet : M~ 0

De euclidische norm van een vector x : pxn
I

De euclidische norm van een ma.trix M : uMn

De gradiënt van een vectorfunctie f(x) naar x : Oxf(x)

De verwachting van een stochastische grootheid x : E x

De variantie van een stochastische variabele ~ : var(~r)

De variantie-covariantiematrix van een stochastische
vector x E R p : VAR(x) E Mp~p

De covariantie van twee stochastische variabelen y.~
en y~ : cov(~1'~2)

De covariantiematrix van twee stochastische vectoren
x~ E R p en x2 E R~ : COV(x1,x2) E Mp~q
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3.2. Het statische model met stochastische fluctuaties op de parameters

3.2.1. Beschouw het volgende lineaire regressiemodel:

~ - bT x t e (2.1)

Hierin is

~: de te verklaren (endogene) variabele (stochastisch)

x: de pt1-dimensionale vector van verklarende (exogene) variabelen

b: de pt1-dimensionale vector van onbekende regressiecoëfficiënten

E: de storingsterm (het residu) (stochastisch)

Het is gebruikelijk de eerste component van de vector x gelijk aan 1 te

stellen (x(1) - 1).

Veronderstel nu dat er waarnemingen y1,y2,...,yN en x1,x2,...,xN beschik-

baar zijn.
Dan kunnen we schrijven:

~r1 - bT x1 f e1

Tr~-b xNt e~

waarbij we aannemen:

A1

(2.2)

E e - 0 (i - 1,...,N) (2.3)~

A2; var(~) - Q2(1 f xi Wxi) (i - 1,...,N), (2.~)

Hierin is W E Mp}1~p}1 een bekende positief semi-definiete matrix en Q2



een onbekende parameter.
Vervolgens nemen we aan dat bovensts.ande waarnemingen onafhankelijk van

elkaar gedaan zijn. In het model is het echter voldoende aan te nemen c~.at:

A3: cov(~,ej) - 0 (i,j - 1,...~N: i ~ j). (2.5)

We hebben dus te maken met waarnemingen in een heteroscedastisch model.
Uit (2.3) en (2.1~) volgt dat

E ~i - bT xi ( i - 1,...,N)

en

(2.6)

var(~i) - 02(1 t xi W xi) (i - 1,....,N) (2.7)

Het doel is nu schatters te bepalen voor de onbekende regressieparameter-
vector b en de onbekende parameter Q2.
Uit de lineaire regressietheorie is bekend dat het volgende criterium een
zuivere schatter oplevert voor de parametervector b(zelfs de BLUE -

beste lineaire zuivere schatter):

min G(b), (2.8)
b

met

N (Y. - bT x.)2
G(b): - E 1 1 . (2.9)

i-1 1 f xT W x.i i
Deze methode komt nl. overeen met een gegeneraliseerde kleinste kwadraten-
methode. Dit kunnen we inzien door (2.2) in matrix-vector-notatie op te
schrijven:

y- X b f e. (2.~0)

Hierin is
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y: -

X: -

e: -

T

~e11

E RN

E RN

0

De dubbele streep onder de y en de E duidt op het feit dat we met stocha-

stische vectoren te maken hebben.

We zien dat geldt

E e - 0

VAR(e) - a2 Q ,

waarin

Q: -

0

1

E IvL-'N .

(2.11)

(2.~2)

(2.13)

(2.14)

(2.15)

(2.16)

Q is dus een diagonaalmatrix, met positieve diagonaalelementen. Hieruit

volgt: Q~ 0. De functie G(b) kan nu op de volgende manier geschreven

worden:

1txT W x1
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G(b) -(Y - X b)T Q 1(Y - X b) . (2.17)

Nu is (2.8) juist het bekende gegeneraliseerde kleinste kwadratencriterium

m.b.t. (2.15).
Noem de aldus verkregen schatter b. Dan geldt:

b- (XT Q 1 X)-1 XT Q 1 y. (2.18)

Opmerking. Een noodzakelijke en voldoende voorwaarde opdat de inverse
van XT Q 1 X bestaat is dat de rang van X gelijk is aan pt1.
In ieder geval moet dus gelden: N~ pf1.

Vervolgens is bekend uit de regressietheorie dat

Q2: - N-1 1 G(b)P-

een zuivere schatter is voor Q2. Er geldt

02 - 1 ~ (Yi-bTxi)2 - (y-Xb)T Q 1(y-Xb)
N-p-1 i-1 ltxi W xi N-p-1

(2.19)

(2.20)

In de volgende stelling worden de resultaten tot nu toe samengevat:

Stelling 2.1.

IlOnder de aannamen A1, A2 en A3 geldt:

b-(XT Q 1 X)-1 XT Q 1 y

is de beste lineaire zuivere schatter voor b en

Q2 - (y-Xb)T Q 1(Y-Xb)
N-p-1

is een zuivere schatter voor Q2. Hierin is de matrix Q gegeven
in (2.16).

Vervolgens zij er op gewezen dat het wegens de in (2.1~) geintroduceerde
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heteroscedasticiteit mogelijk is om de storingsterm ei (i - 1,....,N) op
te vatten als een som van twee termen, waarvan er één lineair afhankelijk

is van x.~1~

e. - e. t dT x. ( i - 1,....,N).
-~ -i -i i

(2.21)

Veronderstellen we E ei - 0 en E di - 0(i - 1,....,N) dan is dit in

overeenstemming met de aanname E ei - 0( aanname A1). Stellen we verder

var(e.) - Q?, VAR(d.) - ~. (~. ~ 0) en cov(e., d.) - 0(i - 1,...,N) dan
~ i ~. i i - ~ ~

geldt:

2 Tvar(e.) - Q. t x. ~. x..
-i i i i i

Als Qi en ~i nu zo gekozen worden dat voldaan is aan

2 T 2 TQi f xi ~i xi - Q(lfxi W xi) ( i - 1,....,N)

(2.22)

(2.23)

dan is deze keuze in overeenstemming met de aanname var(e~) - o2(ltxi W xi)

(aanname A2). Aan (2.23) is bijvoorbeeld voldaan als

Qi - Q2 (i - 1,...,N)

~. - Q2 W ( i - 1,....,N).i

Zo hebben we de volgende stelling bewezen:

Stelling 2.2.

(2.24)

(2.25)

Als in (2.2) de storingsterm ~ op de volgende wijze samengesteld
is:

e. - e. t dT x. ( i - 1,....,N)-i -i ~ i

met E ei - 0, E di - 0, var(ei) - Q2, VAR(~) - Q2 W, cov(~,di) - 0,

(i - 1,...,N), cov(ei,ej) - 0, cov(~,dj) - 0 en cov(~,dj) - 0

(i,j - 1,...,N; i~ j) dan is voldaan aan A1, A2 en A3.



a

Opmerking. Het geval W- 0 komt geheel overeen met de gewone kleinste

kwadratenmethode. Er geldt dan nl. dat Q- IN, zodat

G(b) - ~y - X bN2

en

b - (XT X)-1 XT y.

3.2.2. Beschouw nu het model

~- (b f d)T x f e

(2,26)

(2.27)

(2.28)

De grootheden ~r,x en b zijn hier, evenals in (2.1) gedefiniëerd als zijnde

respectievelijk de te verklaren variabele (stochastisch), de verklarende

vector (E ]Etp}1) en de vector van onbekende parameters (E R p}1). De

pt1-dimensionale grootheid d representeert een stochastische fluctuatie

op de constante vector b. De stochastische grootheid e is hier de storings-
term.

Opmerking. Een andere notatie voor (2.28) is

~'bTxte, (2.29)

met E b- b en VAR(b) - VAR(d). De grootheid b wordt hier als een
stochastische parametervector beschouwd, met onbekende verwachting b:

Stel we hebben weer de beschikking over waarnemingen y1' ""'yN'
x1,,,,,xN (xi1) - 1 voor i- 1,....,N). Dan kunnen we schrijven

~1 - (b f 81)T x1 } e1

~iV- (b }~V)TxNt~T

(2.30)

Hierbij doen we de volgende aannamen:
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A4: E e. - 0 (i - 1, .. ,N)
-~

(2.31)

A5:

A6:

A8:

E d. - 0 (i - 1,....,N)-~

var(~)- csi ( i - 1,....,N)

VAR(Si) - ~i ( i - 1,....,N)

cov(ei,di) - 0 (i - 1,....,N)

De positief semi-definiete matrices ~i E Mp~1,pt1 worden onbekend veronder-

steld, evenals de parameters Qi (i - 1,...,N).

De aanname van onafhankelijkheid van de verschillende waarnemingen heeft

tot gevolg dat de volgende covarianties nul zijn:

A9: cov(ei,ej) - 0 (2.36)

A10: cov(e1,~j) - 0 (2.37)

A11: COV(di,dj) - 0 (i,j - 1,...,N; i~ j) . (2.38)

Uit (2.31) t~m (2.35) volgt:

en

E ~i - bT xi ( i - 1,...,N)

(2.32)

(2.33)

(2.34)

(2.35)

(2.39)

var(~i) - ai f xi ~i xi (i - 1,...,N) . (2.40)

Zij gegeven het volgende criterium ter bepaling van de onbekende parameter-

vector b:

b,d1...SN i-1

N
min E[(Yi-(bfdi)T xi)2 t dT W 1 ói] . (2.41)

Hierin is W een bekende, positief definiete matrix, die een wegende rol



heeft. Het ligt voor de hand voor W een diagonaallnatrix te nemen. In de

index (2.41) wordt dan voor iedere i(i - 1,...,N) (diJ))2 met een factor

(W)-~ gewogen t.o.v. (yi - (btbi)T xi)2 - ei (zie (2.30)).
jJ

Opmerking. Vergelijk dit criterium met het optimaliteitscriterium dat als
basis diende in [ 1] . Zie ook [ 2, vgl. ( 4.8 )] .

De vraag is nu: als (2.41) opgevat wordt als schattingsmethode voor b,
welke eigenschappen heeft de aldus verkregen schatter dan?
Definiëer de flinetie

N
F(bad~,...,dN): - E[(yi-(btdi)T xi)2 f di W~ di~ . (2.42)

i-1

Als de gradiënt van F naar di ( i - 1,...,N) gelijk aan nul gesteld wordt
vinden we

Od F(b,d~,...,dN) --2 xi(yi-(bf8i)Txi) f 2 W-~ di - 0.
i

(i - 1,.. ,N)

Omdat ei - yi -(bfdi)T xi volgt

-x. e. t W ~ d. - 0i i i {i - 1,...,N).

(2.43)

(2.44)

Hieruit volgt

8. - W x. e. (i - 1,...,N).i i i

Dus

e- y - bT x. - xT W x. e (i - 1,...,N).
i i ,i i i i

Zo vinden we

y, - bT x.1 1

el - 1 f xTWx.
i i

(2.45)

(2.46)

(2.47)

en uit (2.45) volgt nu



Wx (y -bTx )
d- 1 i i-. d~(b). (i - 1,.. ,N) (2.k8)
i 1 }xTWx i

i i

~ geldt nu dat de optimale b~ gevonden wordt uit

We vinden:

min F(b, d;(b),..., d~(b)) , (2.~9)
b

F(b, d~(b),..., dN(b)) -

- E{[y.-bTx. - xl W xi(Yi-bT xi) 2 xi W xi(Yi-bT xi)2
-~ f }

i-1 1 1 1 t xT W x. ( 1fxT W x.)2
i i i i

N xTWx. xTWx.
- E(yi-bT xi)2 {(1 - 1 T 1 )2 f 1 T 1 2} -

i-1 lfxi W xi (ftxi W xi)

i-1 1fxT W x.i i

- ~ i
N (Y. - bT xi)2

We zien dat

F(b, d~(b),..., dN(b)) - G(b)

(zie (2.9)) en we concluderen dat

b~-b ,

e

(2.50)

(2.51)

(2.52)

met b zoals gedefiniëerd in (2.18). D.w.z. dat de criteria (2.~1) en (2.8)

beide dezelfde schatter voor b opleveren. Uit hetgeen we in ~ 3.2.1. ge-

zien hebben volgt nu de volgende stelling:

Stelling 2.3.

I~Onder de aanname



A~2: Qi t xi ~i xi - Q2(~}xi W xi) ( i - 1,....,N),

met Q2 onbekend, geldt:

b~ is een zuivere schatter voor b

en

cr2 is een zuivere schatter voor Q2.

Gevolg:

Als we veronderstellen

A13: Qi - Q2 (i -1,....,N)

A~~: ~i - 62 W ( i -1,...,N) ~

(2.53)

(2.5~)

(2.55)

met Q2 onbekend, dan zijn de betreffende schatters voor b en Q2 zuiver.

Als schatters voor Qi en ~i (i - 1,....,N) kunnen dan resp. a2 en Q2 W ge-
nomen worden.

Merk op dat de (diagonaal-)matrix W ons de mogelijkheid biedt om VAR(8i)

te wegen t.o.v. var(ei) (i - 1,...,N). In verband hiermee is het interes-

sant dat deze weging van de varianties als een weging van de fluctuatiea

t.o.v. het residu tot uiting komt in de index (2.~1).

Aan het eind van g 3.2.1. is reeds een opmerking gemaakt over de relatie
van het geval W- 0 met de gewone kleinste kwadratentheorie.
Kunnen we deze relatie ook inzien in het licht van deze paragraaf? Een
eis hier is dat de matrix W positief definiet is. We zien dat in de
index ( 2.41) niet zonder meer W - 0 ingevuld kan worden. Het gewone kleinste
kwadratenprobleem kan echter wel als limietgeval beschouwd worden van
(2.~1).
Definiëer nl. de functie



N
H(b): - E (Yi - bT xi)2 .

i-1

Dan komt het gewone kleinste kwadratenprobleem overeen met

min H(b) .
b

Op een triviale wijze geldt:

(2.56)

(2.57)

N
H(b) - min E{(Yi-(bt8i)T xi)2Id1 - 0,...,dN - 0}. (2.58)

d1....dN i-1

Vervolgens kan bewezen worden (zie (12, pag. 254 e.v.) dat (2.58) alsvolgt

geschreven kan worden

H(b) - lim Ck(b) ,
k-~

waarbij de rij functies (Ck(b))~~ gedefinieerd wordt als

N

(2.59)

Ck(b): - min { E (Yi-(bfdi)Txi)2 f á 6i W 1 di} (k E N) .(2.60)
d1...dN i-1 k

Hierin is di W 1 di een zgn. boete-functie (W ~ 0, vast), terwijl de rij

(ak)~N de volgende eigenschappen heeft:

(i) ak}1 ~ ak (k E N)

(ii) lim ak - 0
k-~

(iii) a1 - 1.

Het optimaliseringsprobleem (2.58) kan dus opgevat worden als limietgeval

van een rij optimaliseringsproblemen zonder nevenvoorwaarden.

Op een analoge manier als in ~ 3.2.2. kan aangetoond worden dat

Ck(b ) - E
i-1 1~k xi W xi

N (Yi-bT xi)2
(2.61)



Het is nu eenvoudig te verifiëren dat geldt:

min H(b) - lim min Ck(b) . (2.62)
b k-~ b

Als nu de rij matrices (Wk)~~ gedefinieerd wordt door

Wk: - ak W (2.63)

dan geldt Wk ~ 0 en Wk -~ 0 als k-~ W, t erwij 1

min H(b) - lim min { E (yi-(bfdi)Txi)2fbi Wk1di}. (2.6~t)
b k-~ b~d1...dN i-1

Dit volgt uit (2.60~) en (2.62). Merk op dat C1(b) - G(b) (zie 2.9).

3.2.3. In dit gedeelte zullen we het over voorspelling hebben.

Uit het voorafgaande is duidelijk geworden dat wat de voorspelling betreft
het model (2.1) en het model (2.28) dezelfde resultaten opleveren (onder
de in de g~ 3.2.1, en 3.2.2. gedane veronderstellingen). We zullen model
(2.1) hanteren.
Het betreffende model heeft de vorm

(2.65)

We doen één vaarneming xw voor de x, onafhankelijk van de waarnemingen
x1,....xN (xW1) - 1). We schrijven

~-bTxwt e

en veronderstellen weer

E e - 0

en

var(e) - Q2(1txW W xw) ,

(2.66)

(2.67)

(2.68)



We maken nu gebruik van de volgende schatters voor b en c~2:

b- (XT Q 1 X)-1 XT Q 1 y

en

a2 - (Y-Xb)Q 1(Y-Xb) .
N-p-1

(2.69)

(2.70)

Hierin zijn y, X en Q respectievelijk gedefiniëerd in (2.11), (2.12)

en (2.16).
Als voorspeller voor ~ nemen we:

'y-bTxw . (2.71)

De voorspelfout is dan gelijk aan ~- y.. Deze heeft verwachting nul. De

variantie van de voorspelfout is gelijk aan:

E(~~)2 - E(bT xw t e-bT xw)2 -

- E[ ( b-b ) T xw f E] 2-

- EI (b-b)T x~ 2 t E(E2) (2.72)

De laatste stap is toegestaan wegens het feit dat e onafhankelijk is van

b(b hangt niet af van xw).
Hieruit volgt:

E(~-~ ) 2- xW VA~2 ( b)xw f var ( e).

Uit (2.69) volgt

(2.73)

VAR(b) -(XT Q 1 X)-1 XT Q 1 VAR(Y)Q 1 X(XT Q-1 X)-1. (2.7~)

Met behulp van (2.10) en (2.15) tenslotte vinden we:

VAR(b) - a2(XT Q 1 X)-1. (2.75)



Dus

E(~-~)2 - Q2(lf xW W xw f xw(XT Q-~ X)-~ xw). (2.76)

Een zuivere schatter voor deze variantie van de voorspelfout wordt nu gege-
ven door:

82(~ f xW (W t(XT Q ~ X)-1)xw)

of

(2.77)

(y-Xb)Q-~(y-xb)(1txT(w f (xT Q-~ x)-~ ). (2.78)N-p-1 w w

Met (2.60) volgt dat deze uitdrukking gelijk is aan:

~ YT(Q ~-Q 1 X(XT Q 1 X)-1 XT Q-~)y(1txT(Wt(XT Q~ X)-~)x ).N-p-1 w w
(2.79)

We merken op dat als in (2.79) W- 0(en dus Q- IN) ingevuld wordt,
de schatter voor de variantie van de voorspelfout van de volgende gedaante
is:

N-P-~ yT(IN-X(XT X)-~ XT)Y(1fxW(XTX)-1 xw). (2.80)

Dit is een uit de theorie bekende formule bij de gewone kleinste kwadraten-
voorspelling (zie o.a. [10, pag. 272]; voor een veel algemener resultaat
zie [ 1 1] ) .
Zijn we tenslotte voor zekere x geinteresseerd in het verschil tussen

w
(2.79) en (2.80) dan kunnen we daar op het eerste gezicht weinig over
zeggen. Vermoedelijk geldt dat voor bepaalde xw (2.79) groter is dan (2.80)

en voor andere xw juist anders~.
Dit vermoeden blijkt inderdaad werkelijkheid te zijn in het speciale geval
dat W- w Ip}1 (w E R, w~ 0), waarbij we ons ook nog beperken tot waarden
van w dicht in de buurt van nul.
Definiëer namelijk:



V(w): - N-p-1 yT(Q, 1-Q 1 X(XT Q 1 X)-1 XT Q 1)Y

(1fXw(W Ipf1 } (XT Q 1 X)-1)xw)'

De matrix Q is hier gelijk aan

1twllxlq2 . 0

Q -
0

(2.81)

(2.82)

We zien dat V(0) overeenkomt met (2.80). Er geldt

dw
- N-p-1 yT(-ZfZ X(XT X)-1 XT t X(XT X)-1 XT Z t

Iw-O

- X(XT X)-1 XT Z X(XT X)-1 XT)Y(1fxW(XT X)-1 xw) f

} N-p-1 yT(INX(XT X)-1 XT)Y xw(Ipf1}(XT X)-1 XT Z X(XT X)
(2.83)

1 fwll xNn 2 I

Hierin is de matrix Z als volgt gedefir.ieerd:

z: -
0

2
.

Als we (2.83) verder uitwerken dan vinden we

dw - yT(IN-X(XT X)-1 XT}R(IN-X(XT X)-1 XT)Y. (2.85)
Iw-O

Hierin is de matrix R een diagonaalmatrix (E I~ N) met diagonaalelementen:
~

Rii - Ilxwn2-IIxiU2 t xW(XT X)-1 XT(Z-Ilxill2 IN)X(XT X)-1 xw .

(i-1,....,N) (2.86)



We merken nu het volgende op:

~o, ~s qx II ~ Ilx.ll ( i-1,....,N) dan geldt i~.:R.. ~ 0.
w i i ii

De matrix R is dan dus positief definiet en hieruit volgt:

dV ~ 0 .
dwl

Dus in de buurt van w- 0 geldt: (2.79) ~( 2.80),

(2.87)

20, ~s Ilx II ~ ~ ~ 1 dan geldt ~.:R.. ~ 0. Nu is de matrix R negatiefw i ii
definiet zodat

dVl ~ 0.dw ~0

w-o

(2.88)

Hieruit volgt dat (2.79) ~(2.80) voor w in de buurt van nul.



3.3. Het dynamische model met stochastische fluctuaties op de parameters

3.3.1. In deze paragraaf komen modellen aan de orde van de vorm:

yt -(a t Yt)Yt-1 f(b f dt)T xt f et (t-1,2,...... )(3.1}

Hierin is

~t: de verklaarde endogene variabele op tijdstip t(stochastisch)

~-1: de vertraagde endogene variabele op tijdstip t-1 (stochastisch)

xt: de pf1-dimensionale vector van exogene variabelen op tijdstip t.

et: de stochastische storingsterm op tijdstip t.

De variabele a en de vector b E R p}1 zijn de onbekende structuurparameters

van het model.
De stochastische grootheid ~ en de pf1-dimensionale stochastische vector

d,t representeren fluctuaties op resp. a en b. Het is weer gebruikelijk om

xt1) - 1 te stellen (t - 1,2,...., ).
We doen de volgende veronderstellingen:

A1: Eet-O (3.2)

A3: E dt - 0

A~: var(et) - Q2

A5 : var ( y,~ )- Q2 v

A6: VAR(d,t) - Q2 W (t-1,2,..... )

(3.3)

(3.~)

(3.5)

(3.6)

(3.7)

A7: cov(et, ~) - 0 (t,s-1,2,....:.;t~s) (3.8)



A8: cov(e~, ys) - o (3.9)

A9: cov(~, ~) - 0 (t,s-1,2,..... ) (3.10)

Alo: cov(~, ~) - 0 (t,s-1,2,.....;t~s) (3.11)

A11: cov(~, ~) - 0 (t,s-1,2,..... ) (3.12)

A12: COV(~, ~) - 0 (t,s-1,2,....,;t~s) (3.13)

Hierin is 62 een onbekende parameter. De matrix W is positief definitiet

en bekend; evenzo is v~ 0 een bekende scalar. We merken op dat een ge-

schikte keuze van v en W de mogelijkheid biedt om de varianties van et,

yt en dt ten opzichte van elkaar te wegen.

Neem aandat er waarnemingen beschikbaar zijn voor de exogene en endogene

variabelen gedurende een periode [0,1,....,T]. Dus zij gegeven y0' y1'" "'yT
en x1, x2,....,xT.
De bedoeling is nu schatters te bepalen voor de onbekende structuurgroot-
heden a en b en voor de variantieparameter Q2.
We introduceren hiertoe het volgende criterium:

T
min E[(yt-(atYt)yt-1-(bf St)T xt)2tv 1 Ytfat W 1 at].

a,b,y1...YT, t-1
(3.14d1,...,82, )

Merk op dat dit criterium overeenkomt met het optimaliseringsprobleem dat

als basis dient in [ 1] en [ 2] .
In (3.11~) worden schatters a en b voor resp. a en b gegenereerd. Wat

kan nu gezegd worden over de statistische eigenschappen van deze schatters?

(zoals consistentie). En wat is een geschikte schatter voor cr2? Om deze

vragen te beantwoorden zullen we eerst aan (3.14) gaan sleutelen.
Definiëer de functie

F(a, b,y1,....,YT, d1,....,dT): -

T
E[(yt-(a.fyt )yt-1-(bfdt ) T xt )2fv 1 yt f dt W 1 dt] . (3. 15 )

t-1



Als we achtereenvolgens de gradiëntien van F naar Yt en 8t (t-1,....,T)

bep alen en deze gelijk aan nul stellen dan resulteert dit in

DYt F-0 -~ -2yt-1(Yt-(a}Yt)Yt-1-(btdt)Txt)f2v-1 Yt - 0 (3.16)

Od F-0 -r -2xt(yt-(a}Yt)yt-1-(bfdt)Txt)f2W 1 dt - 0 (3.17)
t

(t-1,....,T)

Met et - yt - (a}Yt)yt-1 - (bfdt)T xt (t-1,....,T) vinden we dus

t v-1 Yt - 0 (3.18)

-xt et f W 1 dt - 0 (t-1,....,T). (3.19)

Hieruit volgt

en

Dus

Yt - v Yt-1 et (t-1,....,T)

St - W xt et (t-1,....,T).

et - yt-a yt-1 - bT xt - v yt-1 et - xt W xt et

(t-1,....,T).

(3.20)

(3.21)

(3.22)

Zo wordt gevonden

ay -bT x
et - yt - 2t-1 T t (t-1,.....,T) (3.23)

1 f v Yt-1 } xt W xt

en vervolgens



T
Yt - v yt-1(2t - a Tt-1 - b xt}

-: Yt(a,b) (3.24)
1 t v yt -1 f xt W xt

Wx (y -ay -bTx }dt - t t2 tT1 t-: dt(a,b) (t-1,....,T) (3.25)
1 fvyt-1 }xtWxt

Er geldt nu dat de optimale á en b berekend kunnen worden uit

min F(a,b,y~(a,b),...., YT(a,b),d~(a,b),.... dT(a,b)). (3.26)
a,b

Dit leidt tot het volgende resultaat:

T 2
( Yt - a yt - 1 - b xt )

min '
a,b lfvyt-1 fxtWxt

(3.27)

Hier zien we weer een gewogen kleinste kwadratenprobleem verschijnen

ter bepaling van á en b.
Zo vinden we de volgende stelling:

Stelling 3.1.

Als het criterium (3.14) gehanteerd wordt ter bepaling van schat-

ters voor de onbekende structuurparameters a en b, dan komt

deze methode precies overeen met het gewogen kleinste kwadraten-

probleem (3.27).

We zien dat (3.1) als volgt geschreven kan worden:

waarbij

~t - a y~-1 f bT xt f et ,(t-1,2,....,T) (3.28)

E et - 0 (t-1,2,....,T) (3.29)

en



var(et) - Q2(1fv yt-1 f xt W xt) (t-1,2,....,T). (3.30)

Verder geldt

cov(et, es) - 0 (s,t-1,2,....,T; s~t). (3.31)

Als schatter voor de onbekende Q2 kan vervolgens genomen worden:

32: - 1 ~(yt - a Yt-1 - bT xt). (3.32)T-p-2 t-1 1 f v y2 t xT W xt-1 t t

Bij modellen met vertraagde endogene variabelen zijn kleinste kwadraten-
schatters, zoals ( 3.27) deze genereert, in het algemeen inconsistent.
We kunnen ons echter af~rragen of onder zekere voorwaarden de schatters
á en b wel de asymptotische eigenschap van consistentie bezitten. Een

precieze beantwoording van deze vraag vereist een uitgebreide studie van

de theorie van de stochastische processen (stationariteitseigenschappen

en asymptotische eigenschappen van autocorrelatiefuncties) en valt enig-

zins buiten het bestek van het onderzoek. Daarom zullen we ons hier be-

perken tot het aangeven van en schema volgens welk het probleem stapsge-

wijs aangepakt kan worden.

3.3.2. We beschouwen achtereenvolgens de gevallen

10

20

30

. v - 0 , W - 0

. v - 0 , W ~ 0

. v ~ 0 , W - 0

Door een combinatie van 20. en 30. kan wellicht iets gezegd worden over

het geval v~ 0, W~ 0.

ad. 1". Het model is hier

- a f bT x f e (t-1,2,..... ) (3.33)~t ~-1 t t



met de aannamen A1, A~ en A7.
Hierin is cr2 een onbekende parameter. Op een analoge manier a].s
in 5 3.2.3. kan hier aangetoond worden dat de in~iex (3.14) in
het limietgeval v~ 0, W- 0 overeenkomt met:

T
min E (yt - a Yt-1 - bT xt)2.
a,b t-1

(3.34)

Dit klopt met uitdrukking ( 3.27). We zien dat de onbekende para-
meters a en b bepaald worden volgens de gewone kleinste kwadraten-
methode. Als schatter voor Q2 kan genomen worden

T
82: - T-p-2 ~(Yt - a yt-1 - bT xt)2. (3.35)

t-1

In [9, H5l en [11, H6] wordt dit model uitvoerig behandeld met

betrekking tot de asymptotische eigenschappen vande schatters
2

(3.34) en (3.35) voor a, b en Q. Er worden voorwaarden aange-
geven opdat deze schatters consistent zijn. Centraal hierbij
staat het opleggen van zekere stationariteits-eisen t.a.v. het
stochastische proces {y~}t~C. Asymptotische eigenschappen van
de autocorrelatiefunctie worden vertaald in asymptotische eigen-

schappen van de schatters. Een aanname is dat alle residuen

et (t-1,2,..... ) onafhankelijk en identiek verdeeld zijn (hier-

aan is in dit geval voldaan). Tenslotte moet gelden dat de rij

{xt}t~1 begrensd en lal ~ 1 is.

ad. 20. Model:

,~;t - a
Yt-1

t (b f dt )xt f et (t-1 ,2, . . . . . ) ( 3.36 )

Hierbij gelden de vol'gende veronderstellingen: A1, A3, A4, A6,

A7, A9, A12. Het criterium ter bepaling van schatters voor a en

b luidt hier:

T
min E[(Yt-a Yt-1-(btdt)Txt)2 t dt W 1 dt]. (3.3Ï)

a,b,S1....,dT t-1

Dit probleem kan vereenvoudigd worden tot



T (Yt-a Yt-1 - bT xt)2min E
a,bt-1 1txtWxt

,

Het model kan nu geformuleerd worden als

(3.38)

1,t - a Yt-1 } bT xt } ~ ~ (t-1,2,....,T) (3.39)

waarin

E ~ - 0 (t-1,2,....,T) (3.~0)

en '

var(et) - Q2(lfxt W xt) (t-1,2,....,T). (3.~1)

Vervolgens geldt

cov(et, ~) - 0 (t,s-1,2,....,T;t~s). (3.~2)

We kunnen als schatter voor Q2 nemen

82: - 1 ~(Yt-a yt-1 - bT xt)2
T-p-2 t-2 1 f xt W xt

(3.~3)

Een belangrijk verschil met geval 10. is dat hier heteroscedasti-

citeit optreedt: de residuen zijn wel onderling onafhankelijk

doch ze zijn niet identiek verdeeld. Tevens hangt de variantie

van e~ af van xt (t-1;2,....,T).
In [ 9] en [ 11] wordt geëist dat de storingstermen idertti ek verdeeld

zijn. Het onderzoek naar het vinden van voorwaarden t.a.v. consis-

tentie kan dus teruggebracht worden tot het vinden van voorwaarden

opdat de eis van het identiek zijn van de verdelingen van de

residuen losgelaten kan worden.

ad. 30. Model:

~t -(afYt)~t-1 t bT xt t et ( t-1,2,..... ) (3.44)



Hierbij geldende aannamen A1, A2, A4, A5, A7, A8, A10.

Het volgende criterium wordt gehanteerd ter bepaling van schat-

ters voor a en b:

T
min E ~(Yt-(afyt)Yt-1-bTxt)2 f v 1 yt~ . (3.45)

a,b,y1,....,yT t-1

Deze methode komt overeen met:

T (Yt-a Yt-?, - bT xt)2
min E 2 --
a,b t-1 1 f v yt-1

We nemen als schatter voor tle onbekende 62:

(3.46)

T (y - ay -bT x )2
a2: - 1 ~ t t-1 t . (3.47)T-p-2 t-1 1 f v yt-1

We kunnen hier schrijven

T
~t - a~-1 } b xt t et (t-1,2,...., ), (3.~8)

waarin

~ : - Yt y,t-1 } et
(t-1,2,...., ). (3.49)

We zien dat de volgende moeilijkheden optreden:

(i) yt-1 komt voor in de noemer van (3.44)

(ii) y,t-1 komt voor in de storingsterm et (t-1,2,...., ).

Waarschijnlijk is het vinden van voorwaarden, opdat de schatters
2(3.46) en ( 3.47) voor a, b en o consistent zijn, hier moeilijker

dan in het geval 20., dit mede als gevolg van het aanwezig zijn
van een product van twee stochasten in (3.49). Er zullen diepgaande
stationariteits-eisen opgelegd moeten worden t.a.v, het proces

{~}t~0'
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