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“You can never understand one language until you understand at least two.”

-Geoffrey Willans (1911-1958)
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Dit proefschrift bestudeert het causale/non-causale autoregressief model, aange-

duid als MAR, en de economische toepassingen waarvoor het kan worden gebruikt.

De introductie van een vooruitziend element leidt tot het abandonneren van de

gebruikelijke Box-Jenkins methodiek om tijdreeksen te modelleren. Vooral de ver-

onderstelling dat de storingsterm normaal verdeeld is, dient te worden opgegeven

om identificatie te bewerkstelligen. Dit heeft tot direct gevolg dat de bestaande

representatie theorie alsmede schattings- en testmethoden heroverwogen en aange-

past dienen te worden voor causale/non-causale modellen. Deze dissertatie heeft

twee doelen. Het eerste doel behelst het toegankelijk maken van deze modellen

voor empirische onderzoekers. Dit wordt gerealiseerd door het beschikbaar stel-

len van ontwikkelde software om eenvoudig deze causale/non-causale modellen te

schatten en te selecteren. Tevens wordt de bruikbaarheid getoetst in verscheidene

Monte Carlo simulaties en empirische toepassingen op echte macro-economische

en financiële data. Het tweede doel bestaat uit het uitbreiden van reeds bestaande

modellen, schatters, testen en andere methoden met betrekking tot gevolgtrekking.

Het eerste hoofdstuk bevat een uitgebreide literatuurstudie, waarbij de voor-

naamste kenmerken en toepassingen van het MAR model worden gepresenteerd.

In het bijzonder wordt stilgestaan bij het feit dat een explosief autoregressief pro-

ces in kalendertijd kan worden gëınterpreteerd als een stationair proces in omge-

keerde tijd, daar de unieke stationaire oplossing afhangt van huidige en toekomstige

storingstermen. Hiertoe worden economische variabelen die afhankelijk zijn van

aanstaande verwachtingen (zoals inflatie) vaak beter gemodelleerd door de toe-

voeging van een non-causaal element. Het MAR model introduceert een set van

non-fundamentele oplossingen voor structurele economische modellen. De intro-

ductie van deze toekomstige informatie zorgt in vele empirische applicaties voor

betere voorspellingen van data. Dit kan ook verklaard worden door het feit dat

non-causale modellen, in tegenstelling tot puur causale modellen, complexe dy-

namische patronen (bijvoorbeeld speculatieve bubbels en asymmetrische cycli) in

tijdreeksen kunnen nabootsen. Voorgenoemde thematiek wordt uitvoerig bespro-

ken en gëıllustreerd.

Hoofdstuk twee kan worden gezien als een gids voor empirische onderzoekers

om succesvol MAR modellen te implementeren. Daartoe worden er software pro-

gramma's aangeboden die dit soort modellen schatten en selecteren volgens het

voorgestelde stappenplan. De werking van dit plan wordt gëıllustreerd in twee em-

pirische applicaties, bestaande uit het modelleren van een zonnepanelen-bubbel in

Wallonië (België) en financiële aandelenindices van verschillende landen. De wer-
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king van twee schattingsmethoden, de t-Maximum-Likelihood Estimator (t-MLE)

en de Least Absolute Deviation (LAD) schatter, wordt onderzocht in situaties waar

essentiële veronderstellingen, die ten grondslag liggen aan het model, worden ge-

schonden. Voor beide schatters wordt tevens de asymptotische distributie afgeleid

die een gesloten analytische vorm bezit, waardoor instabiele numerieke methoden

niet langer noodzakelijk zijn om (bijvoorbeeld) standaardfouten te berekenen.

In het derde hoofdstuk wordt de aandacht verlegd naar seizoencorrectie van

data en onderzocht hoe standaard methoden (gebaseerd op lineaire filters) de se-

lectie van MAR modellen bëınvloeden. Resultaten in simulatie studies en een

empirische applicatie op inflatie data van de G7 landen tonen aan dat de onder-

zochte methoden voor seizoencorrectie nieuwe dynamische patronen introduceren

in tijdreeksen. Deze patronen zijn zowel causaal als non-causaal en leiden tot de

selectie van dynamischere modellen. De voorspellingen van deze modellen zijn

vaak zeer verschillend van de geselecteerde modellen voor ruwe data. Foutieve

seizoencorrectie kan hierdoor grote gevolgen hebben voor economisch beleid.

In hoofdstuk vier wordt het MAR model uitgebreid met exogene regressoren

(MARX). Deze uitbreiding maakt het mogelijk om standaard schattingsmetho-

den, zoals ordinairy least squares (OLS), ook toe te passen op causale/non-causale

modellen, daar de kruiscovarianties identificatie bewerkstelligen. Er wordt aange-

toond dat het MARX model kan worden gezien als een nieuwe set oplossingen voor

rationele verwachtingsmodellen. Een groot voordeel is dat de impact van exogene

regressoren op de afhankelijke variabele direct waarneembaar is. De consisten-

tie van de maximum-likelihood schatter wordt aangetoond en een asymptotische

distributie afgeleid voor de t-MLE en LAD schatter, die beide een gesloten analy-

tische vorm bezitten. De compatibiliteit van het stappenplan van hoofdstuk twee

wordt getest voor het MARX model in Monte Carlo simulaties en gëıllustreerd

in een empirische applicatie die de relatie tussen grondstofprijzen en de wissel-

koers beschouwt. Tevens wordt ook voor het modelleren van MARX processen

een software programma aangeboden.

Hoofdstuk vijf beschouwt het meerdimensionale causale/non-causale model,

aangeduid als MVAR, en biedt een nieuwe uitleg voor het probleem dat conventi-

onele testen gemeenschappelijke kenmerken in tijdreeksen niet detecteren terwijl

deze wel aanwezig zijn. Er wordt aangetoond dat de gemeenschappelijke kenmer-

ken aanwezig kunnen zijn in het non-causale gedeelte van de dataset, welke in

vele gevallen niet ontdekt kunnen worden door conventionele causale modellen.

Bestaande testen worden uitgebreid om ook compatibel te zijn voor non-causale
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tijdreeksen. De aanwezigheid van verminderde rang dynamiek in, hetzij het cau-

sale deel hetzij het non-causale deel, bewerkstelligt identificatie van puur causale

en puur non-causale modellen met normaal-verdeelde storingstermen wanneer de

dynamische order hoger is dan één.

In het laatste hoofdstuk wordt het R software pakket MARX besproken. Het

kan gebruikt worden voor de analyse van MARX processen. Het software pakket

bestaat uit verschillende functies die het mogelijk maken om causale/non-causale

autoregressieve modellen (zowel met als zonder exogene variabelen) te simuleren,

te schatten en te selecteren. De gëımplementeerde methoden zijn gebaseerd op

de theorie van hoofdstuk vier. Het pakket is op een gebruiksvriendelijke wijze

samengesteld zodat onderzoekers van verschillende wetenschappelijke disciplines

relatief eenvoudig toegepast onderzoek kunnen doen met deze modellen.

Dit proefschrift hoopt een waardevolle bijdrage te leveren aan de literatuur

over tijdreeksen met een vooruitziend element. Het causale/non-causale autore-

gressief model lijkt toepasbaar op vele macroeconomische en financiële data. Dit

komt voornamelijk door het feit dat deze modellen dynamische patronen kunnen

genereren die voorheen slechts met nonlineaire, complexe modellen konden worden

gecreëerd. Hopelijk kunnen de resultaten in dit proefschrift zowel toegepaste als

theoretische onderzoekers verder op weg helpen.
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