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Nederlandse samenvatting

De analyse van niet-stationaire tijdreeksen is een van de grote onderzoeksgebieden geweest binnen de

tijdreekseconometrie in de laatste tientallen jaren. Empirische studies tonen aan dat tijdreeksen voor

variabelen als het bruto binnenlands product, wisselkoersen en aandelenprijzen in het algemeen I(1),

oftewel gëıntegreerd, zijn. Het lange termijn evenwicht tussen zulke variabelen wordt cöıntegratie

genoemd. Recentelijk zijn er veel empirische onderzoeken gedaan over lineaire panel data modellen

met gëıntegreerde tijdreeks componenten, iets dat vergemakkelijkt is door de constructie en beschik-

baarheid van veel belangrijke panel data sets die gegevens bevatten over verschillende individuen of

landen. In het algemeen bevatten deze panel data sets zowel een grote cross-sectionele dimensie (n)

en een groot aantal tijdreeks observaties (T ). Dit soort situaties hebben de recentelijke vooruitgang

teweeg gebracht in theoretisch werk over asymptotiek voor grote n en grote T .

Van de andere kant lijkt de economische theorie te veronderstellen dat de verbanden tussen veel

macro-economische variabelen waarschijnlijk niet-lineair zijn vanwege economische cycli of veran-

deringen van beleidsregimes. Een aantal empirische toepassingen van niet-lineaire regressiemodellen,

waaronder het Threshold model, het Smooth Transition model en het Markov Switching model, kan

men vinden in de literatuur over internationale economische studies. Echter, de analyse van niet-

lineaire regressiemodellen slechts gebaseerd op tijdreeksdata lijkt in veel gevallen niet efficiënt genoeg

om de niet-lineariteit te kunnen identificeren. Bijvoorbeeld, in het geval van Smooth Transitions mod-

ellen bevatten de tijdreeksdata slechts enkele observaties van de overgangsperiode in vergelijking tot

het aantal observaties van de verschillende economische regimes. In dit geval kan, door middel van

het samenvoegen (poolen) van observaties in panel data sets, meer informatie worden verkregen over

de parameters die van belang zijn als wordt aangenomen dat de parameters gelijke waarden hebben

voor de verschillende eenheden. Daarom lijkt het type model en schattingsmethode dat gebaseerd
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is op het poolen van observaties een aantrekkelijke manier om efficiënt niet-lineaire economische

verbanden te kunnen identificeren en modelleren.

In dit proefschrift proberen we de elementen niet-stationariteit, niet-lineariteit, panel data en

poolende schattingstechnieken te combineren, en nemen we het initiatief om asymptotiek voor grote n

en grote T te bestuderen voor niet-lineaire panel modellen met niet-stationaire regressoren. Dit proef-

schrift bevat dus asymptotische resultaten voor een aantal gepoolde schatters, waaronder de Pooled

Nonlinear Least Squares schatter, de Pooled Nonlinear Least Squares Dummy Variable schatter, en

de aangepaste Common Correlated Effects Pooled schatter, voor niet-lineaire sterke co-summable

panel regressiemodellen met zowel grote n als grote T dimensies. De belangrijkste resultaten zijn

voor panels met cross-sectionele onafhankelijkheid, terwijl de resultaten voor de aangepaste Com-

mon Correlated Effects Pooled schatter uitgaan van niet-lineaire panel modellen met persistente

cross-sectionele afhankelijkheid, waarvan wordt aangenomen dat die uit een gemeenschappelijke fac-

tor structuur volgt. In Hoofdstuk 2 bieden we een overzicht van de instrumenten die nodig zijn voor

de statistische interpretatie en analyse van niet-lineaire panel co-summable modellen met grote n

en grote T , waaronder bestaande asymptotiek voor niet-lineaire transformaties van I(1) processen,

summability en co-summability, en niet-lineaire asymptotische theorie van statistische processen. De

aannames van een compacte parameterruimte en een tweemaal differentieerbare doelfunctie lijken

onvermijdelijk te zijn. Daarnaast, in tegenstelling tot de analyse van lineaire modellen, vraagt de

afleiding van niet-lineaire asymptotiek om een gescheiden aanpak van de eigenschappen van consis-

tentie, door middel van de eigenschappen van de doelfunctie, en asymptotische normaliteit.

In Hoofdstuk 3 richten we ons op het afleiden van sequentiële asymptotiek voor de Pooled Non-

linear Least Squares schatter voor cross-sectioneel onafhankelijke homogene panels met grote n en

grote T . In aanwezigheid van zowel niet-lineariteit en niet-stationariteit worden de concepten van

enkelvoudige sterke co-summability en meervoudige sterke co-summability gëıntroduceerd op basis

van de definities in Rico (2009). Het lineaire statische cöıntegratie model gedefinieerd door een

verzameling van I(2) processen en enige I(1) processen kan worden gezien als een speciaal geval van

meervoudige sterke co-summability. De schatter wordt bewezen consistent en asymptotisch normaal

te zijn als T → ∞ gevolgd door n → ∞. Als de niet-lineaire transformatie I − regular is, is de

convergentiesnelheid T 3/4√n, en is zwakke exogeniteit voldoende voor de asymptotische verdeling.

For H − regular functies is de snelheid ν(T )
√

n, waar ν(T ) de homogene orde van de functie is,

en is strikte exogeniteit noodzakelijk om geen onbekende parameters in de asymptotische normale

verdeling te hebben. In het geval van meervoudige sterke co-summability impliceert de afleiding van
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consistentie een consistente k-staps Pooled NLS schatter die niet noodzakelijkerwijs equivalent is aan

de 1-stap Pooled NLS schatter en die een andere convergentiesnelheid en limietverdeling kan hebben,

door de aanwezigheid van niet-lineaire componenten. Daarnaast toont de herparametrisering aan dat

het Logistic Smooth Transition Co-summable regressiemodel eigenlijk een speciaal geval is van het

meervoudige sterke co-summable regressiemodel. Zowel theoretische als simulatieresultaten tonen

aan dat de Pooled NLS schatter goed werkt voor zulke modellen. Er zijn geen problemen om de

overgangsparameters te identificeren. Ten slotte tonen de simulatieresultaten dat, met een groeiende

T , de verdeling van de statistiek gebaseerd op de consistente schatters van de covariantie matrix,

heel dicht bij de standaard normale verdeling ligt.

In Hoofdstuk 4 introduceren we de Pooled Nonlinear Least Squares Dummy Variables schatter

voor de modellen in Hoofdstuk 3 aangevuld met additieve vaste individuele effecten. In tegen-

stelling tot de interpretatie van het verwijderen van het gemiddelde in de lineaire situatie, is de

Pooled NLSDV schatter gedefinieerd als de Pooled NLS schatter voor een auxiliaire regressievergeli-

jking die gedefinieerd is als het verschil tussen de originele regressievergelijking en de vergelijking

van het gemiddelde over tijd. Deze auxiliaire vergelijking definieert een andere doelfunctie dan die

gedefinieerd door de originele regressievergelijking, maar handhaaft de parameters die van belang zijn.

Daarnaast is de auxiliaire regressievergelijking altijd correct door de wiskundige constructie. Daarom

is de Pooled NLSDV schatter eigenlijk een Pooled NLS schatter voor een ander regressiemodel. Zo-

doende heeft de Pooled NLSDV schatter dezelfde convergentiesnelheid als de Pooled NLS schatter

als T → ∞ gevolgd door n → ∞. Als de niet-lineaire functie H − regular is, kan de Pooled NSLDV

schatter een sterkere verzameling van identificatiecondities vereisen dan de Pooled NLS schatter. Van

de andere kant, als de functie I − regular is, heeft de Pooled NLSDV schatter dezelfde asymptotis-

che eigenschappen as de Pooled NLS schatter. Dit bevestigt de conclusie van Chang et al. (2001)

dat functies die I − regular zijn, asymptotisch orthogonaal zijn ten opzichte van de deterministis-

che componenten. De simulatiestudie gebaseerd op het Logistic Smooth Transition model bevestigt

de toepassingen in González et al. (2005) en Fok et al. (2005), als de daar gebruikte data worden

beschouwd als I(1).

In Hoofdstuk 5 bekijken we een persistente error multifactor structuur voor panel polynomiale

co-summable regressiemodellen. We breiden de CCEP schatter van Pesaran (2006) uit om de pa-

rameters van belang te schatten. We onderscheiden twee situaties, te weten homogene en heterogene

parameters over i. Voor ieder van deze situaties bekijken we de effecten van zowel de aanwezigheid als

afwezigheid van cross-sectionele cöıntegratie tussen de regressoren. Onze heuristische analyse en de
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simulatiestudie geven de indruk dat de aangepaste CCEP schatter nog steeds consistent is met snel-

heid
√

n en asymptotisch normaal verdeeld als de coëfficiënten heterogeen zijn over i. Verder wijzen

de simulatieresultaten erop dat de convergentiesnelheid van T lijkt af the hangen als de coëfficiënten

homogeen zijn.


