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Samenvatting (Summary in Dutch)

In de state space methodiek worden indirect waargenomen dynamische verschijnselen

gemodelleerd met een wiskundige beschrijving van de dynamiek en van de wijze van

waarneming. Oorspronkelijk werden dergelijke modellen toegepast in de ontwikkeling

van ruimtevaart technologie om de locatie van objecten zoals raketten te bepalen uit

indirecte en niet geheel betrouwbare meetgegevens. Door de algemeenheid van de mod-

ellen en de rekenmethoden om de indirect waargenomen toestant-variabelen te schat-

ten, werden state space modellen in toenemende mate gebruikt in andere disciplines.

Globaal kan een state space model worden samengevat als een model van een verschijn-

sel dat verandert in de tijd, and dat niet direct gemeten of waargenomen wordt. Het is

niet verwonderlijk dat in de economische wetenschap veel problemen binnen dit kader

te plaatsen zijn. Belangrijke voorbeelden zijn het schatten van de conjunctuurfase,

seizoensinvloeden op economische activiteit, het algemene prijspeil, de beweeglijkheid

van prijzen en dynamische parameters (welke in traditionele regressie-analyses door-

gaans constant worden verondersteld).

Het centrale algoritme binnen de state space methodiek is een verzameling verge-

lijkingen welke bekend staan onder de naam Kalman filter. Met dit algoritme kan de

statistisch optimale schatting van de indirect waargenomen variabelen worden bere-

kend. Rekentechnisch is het Kalman filter efficiënt door de recursieve opbouw; nieuwe

waarnemingen worden telkens gecombineerd met de tot dusverre berekende optimale

schatting om tot een nieuwe schatting te komen. In de klasse van lineaire state space

modellen met Normaal verdeelde variabelen geeft het Kalman filter de optimale schat-

ting van de toestand-variabelen (in de zin van de kleinste verwachte kwadratische fout).

Als de dynamische vergelijking of de waarnemingsvergelijking in het state space model

echter niet lineair zijn, is de optimale schatting niet eenvoudig te berekenen. De oplos-

sing bestaat uit integraal-vergelijkingen van vaak hoge dimensie en zonder oplossingen

in gesloten vorm. Voor praktische toepassingen is in de regel een benadering van de

exacte oplossing noodzakelijk.

In het introducerende hoofdstuk wordt het algemene niet-lineaire state space model

besproken, en ingegaan op het schattingsprobleem. De preciese wiskundige formulerin-

gen en de algemene oplossing van optimale schattingen zijn hierin te vinden.



Benaderingen van de optimale schatter kunnen ingedeeld worden in deterministi-

sche en simulatie gebaseerde methoden. De deterministische algoritmen genaamd het

extended Kalman filter en het unscented Kalman filter komen uitgebreid aan bod in

hoofdstuk 2. Parameter schattingen, voorspellingen en schattingen gebaseerd op com-

plete databestanden (het zogenaamde smoothen) komen aan bod. Voor het extended

Kalman filter wordt getoond hoe het startwaarde probleem (waarbij in de eerste stap van

de recursieve vergelijkingen vaak geen schatting van de toestand-variabelen beschikbaar

is) opgelost kan worden op vergelijkbare wijze als in lineaire modellen. Verder wordt

een vergelijking gegeven tussen smoothing gebaseerd op extended en unscented Kalman

filters. In hoofdstuk 3 worden simulatietechnieken besproken die toegepast kunnen wor-

den in niet-lineaire state space modellen. Dergelijke methoden zijn bewerkelijker dan de

deterministische methoden uit hoofdstuk 2, en vereisen veel meer rekentijd. De schat-

tingen zijn echter doorgaans nauwkeuriger, daar ze de theoretisch optimale schatter

willekeurig dicht kunnen benaderen. Uitgebreide aandacht wordt besteed aan impor-

tance sampling methoden, welke uitgaan van eenvoudige benaderende modellen als basis

voor de simulaties. Importance sampling simulaties kunnen globaal over alle data wor-

den uitgevoerd, of sequentieel in de tijd, in welk geval ze vaak particle filters worden

genoemd.

In oofdstukken 4 tot en met 7 zijn enkele toepassingen van niet-lineaire state space

modellen te vinden. In een veel gebruikte model-type genaamd unobserved components

(UC) modellen, worden datareeksen verondersteld te zijn opgebouwd uit verschillende

componenten die niet afzonderlijk zijn waar te nemen. Voor economische analyse zijn de

componenten bijvoorbeeld een trend, welke relatief langzaam veranderd, een seizoens-

effect, welke zich periodiek herhaald met een hoge frequentie, een cyclische component,

welke een middel-lange periode kent (ook bekend als een conjunctuurgolf), en een on-

regelmatige verstoring die we niet verder trachten te modelleren of voorspellen. In

hoofdstukken 4 wordt de standaard formulering van het cyclische component gegenera-

liseerd met tijdsafhankelijke parameters. Dit geeft flexibiliteit om bijvoorbeeld grotere

en kleinere schommelingen in verschillende perioden toe te staan. In hoofdstukken 5

wordt de periode of frequentie van het cyclische component afhankelijk gemaakt van de

mate van toe- of afname van het cyclische component. Hiermee kunnen asymmetrische

golven worden gegenereerd, waarin de periode-lengte in verschillende fasen van een golf-

beweging verschillend kan zijn. In een conjunctuur interpretatie kan in een dergelijk

model bijvoorbeeld een opleving langer duren dan een neergang, of andersom. Een

empirische analyse toont dat enkele Amerikaanse macro-economische reeksen hiermee

realistischer worden weergegeven, in vergelijking met lineaire modellen.

Hoofdstuk 5 maakt het seizoen-component afhankelijk van de trend en van het

cyclische component. De trend-afhankelijkheid bied een alternatieve manier om de



grootte van seizoenscorrecties te relateren aan de onderliggende grootheid, wanneer

een eenvoudige data-transformatie ongewenst of niet adequaat lijkt. Interactie van

seizoens-effecten met het cyclische component maakt het mogelijk om de invloed van

het seizoen in verschillende fasen van de conjunctuur te varieren. Toepassingen van

deze modellen worden getoond met tijdreeksen van aantallen reizen van en naar het

buitenland, werkloosheid en huisproductie.

Hoofdstuk 7 behandelt een simulatiestudie met stochastische volatiliteit. Hierbij

worden tijdreeksen gegenereerd waarin langere perioden met gemiddeld grotere en

kleinere bewegingen voorkomen. Om het variantie-process (welke de beweeglijkheid

van een datareeks weerspiegeld) te achterhalen uit de datareeks kan een niet-lineair

state space model worden gebruikt. Bekende determinische methoden blijken ontoe-

reikend. Met simulatie-gebaseerde schattingsmethoden is het variante-process echter

goed te achterhalen.

Hoofdstuk 8 sluit het proefschrift af met algemene conclusies.


