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“Translation is that which transforms everything so that nothing changes.”

- Günter Grass (1927-2015)

Het is waarschijnlijk het eenvoudigst de inhoud van dit proefschrift te bespreken aan de
hand van het model dat hierin centraal staat. Dit model draagt de Engelse naam ‘vec-
tor autoregressive’ model, of kortweg VAR model. Het wordt veelvuldig gebruikt om
meerdere tijdreeksen tegelijk te modelleren.

Het is aannemelijk dat de individuele waarnemingen in een tijdreeks samenhangen.
Als een alledaags voorbeeld kunt u denken aan het weer. Uw weersvoorspelling voor
morgen zal waarschijnlijk gebaseerd zijn op het temperatuurverloop van de afgelopen
dagen. VAR modellen zijn gebaseerd op aannames als deze, i.e. zij veronderstellen dat
de waarneming van morgen een lineaire combinatie van de temperatuur van de afgelopen
dagen is.7 Het voorbeeld van het weer was alleen gekozen omdat het gemakkelijk tot de
verbeelding spreekt. VAR modellen worden zeer veelvuldig toegepast in de klimatologie,
de biologie en de economie.

In hoofdstuk 2 bespreken we een vraag die onlosmakelijk verbonden is met het VAR
model. Hoeveel dagen in het verleden willen we gebruiken voor de weersvoorspelling
van morgen? Het aantal observaties in het verleden dat we uiteindelijk gebruiken in het
VAR model wordt ook wel de ‘lag order’ genoemd.8 Deze ‘lag order’ is onbekend en

7De bespreking hier gaat uit van dagelijkse waarnemingen. Het VAR model kan net zo goed worden
toegepast op tijdreeksen van een andere frequentie (zoals bijvoorbeeld de maandelijkse of jaarlijkse).

8Het woord ‘lag order’ is typisch vakjargon en kent waarschijnlijk geen alom geaccepteerde Nederlandse
vertaling. Sommige (niet-wetenschappelijke) bronnen gebruiken hiervoor het woord ‘orde’. Ik sluit me hierbij
aan.
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verschillende keuzes kunnen leiden tot verschillende resultaten. Het is daarom van belang
om over betrouwbare methodes te beschikken om deze ‘lag order’ te bepalen. Zulke
methodes zijn reeds onderzocht in de literatuur. In hoofdstuk 2 introduceren we een
nieuwe selectie methode en stellen we ook voor om de uitkomsten van VAR modellen van
verschillende orde te middelen. We staan uitgebreid stil bij de theoretische eigenschappen
van deze procedures.

De hoofdstukken 3 en 4 zijn gerelateerd aan de wijze waarop men de parameters van
het VAR model schat. De kleinste-kwadratenmethode domineert de huidige literatuur
vanwege zijn mathematische eenvoud en minimaliseert de kwadratische afwijkingen tus-
sen de waarnemingen en modelvoorspellingen.

In hoofdstuk 3 onderzoeken we wat er gebeurt als we de parameters schatten door
minimalisatie van de absolute afstand tussen de datapunten en hun voorspelde waarden.
We staan in dit hoofdstuk stil bij de asymptotische eigenschappen van deze schatters en
laten zien hoe deze asymptotiek gebruikt kan worden om lineaire parameterrestricties te
testen. Onze kleinste-absolute-waardemethode9 verkrijgt hiermee dezelfde flexibiliteit als
men gewend is van de kleinste-kwadratenmethodiek.

Hoofdstuk 4 beschouwt de asymptotiek van de kleinste-absolute-waarde methode
vanuit een ander perspectief. Het blijkt namelijk dat de asymptotische verdeling van de
parameters afhangt van de kansdichtheid van de storingen. Deze kansdichtheid moet ge-
schat worden als men direct gebruik wil maken van de asymptotische verdelingen. Dit is
helaas niet eenvoudig. Als alternatief stellen we voor om gebruik te maken van een ‘boot-
strap’ methode. Hierbij worden nieuwe steekproeven genomen van de geobserveerde data
om de limietverdeling te benaderen. Deze aanpak is eenvoudiger uit te voeren en blijkt
daarnaast ook nog betere resultaten te geven.

9De bijbehorende Engelse vakterm is ‘least absolute deviations’. Mijn Nederlandse vertaling is een directe
navolging van de term ‘kleinste-kwadratenmethode’.
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