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Samenvatting

Dit proefschrift bestudeert de stabiliteit van tijdreeksen in verschillende kaders: puur the-

oretisch, financieel en macro-economisch. Hoofdstuk 2 introduceert een nieuwe conditie

voor invertibiliteit die de deur opent voor de statistische analyse van een klasse resetmod-

ellen. Specifiek worden milde voorwaarden voor stationariteit, ergodiciteit en mixing

voorzien en besproken. De aannames lijken aanvankelijk streng, maar zijn breed toepas-

baar in modellen met ineenstortende bubbels of regime-switching-modellen. Een dergeli-

jke toepassing is onderzocht in Hoofdstuk 3, waar een nieuw model voor de studie van

speculatieve financiële bubbels wordt besproken. Dit model bevat explosieve gebieden

en discontinuı̈teiten in de toestandsruimte die meer flexibiliteit geven om het gedrag van

bubbels te beschrijven. Die flexibiliteit wordt gedemonstreerd der mate van een filter

toepassing op de Bitcoin / US dollar wisselkoers.

Stabiliteit in een macro-economisch kader wordt onderzocht in Hoofdstuk 4, waar

verschillende benaderingsmethoden voor de oplossing van dynamic stochastic general

equilibrium modellen worden bestudeerd. Eerst wordt besproken hoe de veel gebruikte

perturbation methode databanen genereert die niet voldoen aan de gewenste stochastische

eigenschappen die nodig zijn voor parameterschatting en statistische inferentie. Hoofd-

stuk 4 biedt een correctie, genaamd transformed perturbation, die stabiele databanen

oplevert door monomen van hogere orde te vermenigvuldigen met een exponentieel snel

dalende functie. Deze nieuwe oplossingsmethode is snel, eenvoudig te implementeren

en erg nauwkeurig voor een lokale benaderingsmethode. Een zeer gedetailleerde vergeli-

jkingsstudie met verschillende niet-lineaire modellen demonstreert de voordelen van de

methode.




