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lnit:'iding 

\\unnl.'L'r een econometrist een voorspelling \vi1 geven van de variabde 

Y
1 

op het tijdstip T, zal hij in de regel eerst een model construeren, 

waarin Y
1 

tezamen met andere endo'gene en exogene variabelen wonlt op

genomen. Is het gekozen model lineair, dan kan dit geschreven word"n als 

( I ) 
1) 

waar1n X
t 

de vector van endogene variabelen voorstelt (inclusief fit)' 

x
t 

een vector van axogene variabelen en u een vector van storings-
-t 

termen met verwachting nul, alies steeds beschouwd op het tijdstip t. 

De coefficienten matrices A en B worden geschat uit de waarnemingen van 

en x ... over de steekproefperiode. ... 
De voorspelling van Y op het tijdstip T > t geschiedt door de exbgLne 

vector x een bepaalde voor dit tijdstip plausibele waarde toe te kennen 

en (I) op te lossen naar y of beter gezegd naar zijn mathematische ver-...... 
wachting. Men krijgt dan puntschattingen vo~r E(y ). 

---r 
Ue kwaliteit van zulke voorspellingen hangt af van de mate waar1n de speci-

fieatie van het model nog juist is op tijdstip T, van de betrouwbaarheid 

van de geschatte coefficienten uit A en B, van de (geschatte) variantie , 
van u en van de mate, waarin de a priori gekozen waarden voor x afwijken 

-t 

van hun feitelijke waarde op het tij4stip T. 

Ook binner, de Operationele Research worden voorspellingen berekend, voor

namelijk van afzetcijfers. Opvallend is, dat hierbij de neiging om ver

klarende variabelen te zoeken niet sterk is ontwikkeld: vermoedelijk heeft 

dit te maken met llet vaak zeer grillige verloop van de betreffende varia

belen. i;()vendien wurden in de O.R. praktijk vaak van een groot assortiment 

I) :1et dank ;1:111 M.P. Viln llijk voor zlJn mt>dewerking 

2) Stochastische varii::llwien worden onderstret"pt. 
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produkten afzonderlijke afzetprognoses berekend en worden deze berekeningen 

frequent (vaak maandelijks) herhaald. Er is in deze kringen dan ook een 

sterke behoefte aan mechanische rekenregels die zoveel mogelijk uniform 

kunnen worden toegepast. De meest gebruikte voorspelmethoden zijn die 

van evenredige korrektie ("exponential smoothing") alsmede de varianten 

hierop. In de eenvoudigste versie wordt de voorspelling berekend als een 

lineaire funktie van de beschikbare realisaties van de betrokken variabele, 

met geometrisch afnemende gewichten. De nieuwste variant van deze voorspel

techniek is die, welke naar voren is gebracht door Box en Jenkins (1970). 

Ret is de bedoeling van dit artikel de voorspelkwaliteit van de econometrischE 

en de Box-Jenkins-methoden aan de hand van een concreet geval te vergelijken. 

Ret geselecteerde geval is de prognose van de binnenlandse afzet van metsel

bJksteen in Nederland van 1970-1972. Riervoor is in 1970 een econometrische vc 

spelling gepubliceerd door het Instituut voor Actuariaat en Econometrie*); 

kort daarna werd voor diezelfde periode een ongepubliceerde prognose gemaakt 

op basis van de methode van Box en Jenkins. De twee methoden worden hier 

verder aangeduid als Marktonderzoek Metselbaksteen, kortweg MM, respectievelij 

BJ voorspellingen. 

Uiteraard kan op grond van een analyse van een enkel geval geen voorkeur 

worden uitgesproken. De confrontatie kan echter weI een ruwe indruk geven 

van beider mogelijkheden. 

De opzet van het artikel is als voIgt: 

In par. 2 wordt een kort overzicht gegeven van de methode van Box en Jenkins 

in zijn eenvoudigste vorm. In par.3 voIgt de toepassing daarvan op de bak

steenafzet. Een summiere beschrijving van het econometrische baksteenmodel 

en de daaruit voortvloeiende prognoses worden in par.4 gepresenteerd. In 

par.S worden nogmaals BJ voorspellingen besproken, ditmaal verkregen met 

behulp van exogene variabelen. Par.6 wordt besteed aan een vergelijking 

van de voorspelprestaties van de gepresenteerde modellen. Par.7 bevat 

conclusies. 

*) In Merkies, van Alphen en Sluis (1973) is een nieuw model voor de bak

steenindustrie gepresenteerd, vo11edig op kwartaa1basis. Dit is bij de 

onderstaande verge1ijking nog buiten beschouwing gebleven. 
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2. De methodt' vall liox ('11 Jt?nkins. 

llt.'l t.'env~)Udigsle van de door G.E.P. Box en C.l1 • .l(;!lIkin::; ontwikk(~lde 

modl'llcu kan als l'en lineair-filtermodel worden opgpvat. De t ijdreeks 

wordt in deze opvatting gezien als resultaat van een transformqtie 

i(L) van een rlJ van toevalsvariabelen a , t ~ 0, + 1, + 2 ..••• 
-t 

met E(a ) :; 0 
-t 

E(a.3 k):;: 
-t -t+· 

k :; 0 

k :i 0 

We spreken weI van "witte ruis". 

IV (L) 
a 1M lineair I 

t ) filter ~ witte ruis'~1 ________ ~l 
z 

t i> 

z 
-t ::::: llt + a +:J; 1 a Ii" w2

a 2 + ••••• -t -t-· -t-

De notatie kan worden vereenvoudigd door introduktie van de zgn. 

lag-operator L, gedefinieerd door 

Lx = x 
t t-I 

x 
t-m 

ilefinieren we bovendien de identieke operator 
a IX

t 
:; L x

t 

dan ontstaat 

of, korter, tot 

x 
t 

Z '" II + '1(L)a 
-t f"'t -t 

" 
+ ••• ) a 

-t 

• 

(2) 

n~ dcrde ~uttjge operator IS de (achterwaartse) differentieoperator V, 

h'2dE~finicerd door 

Xl - Lx t 



",1lI 
\ X 

l 

4 

( 111-\ ) 
~ 'I x 

L 

x -"X -+ x 
t - t-I t-2 

00k zullen we de operator V gebruiken: 
s 

v x 
s t 

s x - x = (I-L )x t t-s t 
(3) 

De 1nverse operator van V 1S de som-operator S, gedefinieerd door 

(mits 

want 

en 

zodat 

Sx = }; x . 
t . 0 t-J J= 

het rechterlid 

co 

VSx = }; x 
t j=O t-j 

00 

bestaat) 

00 

- L x 
j=O t.-j-l 

S'lx = 
t 

L (x . -i :" I) 
. t-J t-J-
J=O 

S-; = '7S = I 

=x 

x 
t 

t 

t;it bet d maal toepassen van V op (2) vO,lgt 

\V 
-t 

I ·d 
J Z 

-t 

d V ,J -+ 
t 

1: 1:' 
Ii +!' (L)·a 
r -t 

In dezc uitdrukking stelt 11:(L) 

voor • De bedoeling 

.. 

• 

1(L)V
d een machtreeks In L 

transforrndt ie is, dat aldus pen stationaire tijdn'eks W ont
- t 

. . . 1:. . E ( 1:) 2 'ila'lt. III t ImpJ let't'rt, tbt Ew = u. onafhankellJk van t en w -/1. -t 1- -t 

(:indig 1:; • 

1: (IveriW'ns za! lrl dp IlICl'ste g(~vallen II gelijk <lan nul gekozen worden, 

dllS 

d • ., ., II 7. 
-l -t 

1: ( . 
'y L) <l 

--I 
(4 ) 
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Door Jergenson Lt966J is aangetoond dat een samengcslelde lag-operator 

~'*(L) tot in elke gewenste nauwkeurigheid te benaderen IS door cen ge

broken.rationale funktie van de vonn 0(L)!q>(L); hierin stellen eel) en 

t(L)l7eeltermen in L voor van de graad q resp. p*). ])it heeft tot gevolg 

dat (4) te schrijven is als 

of 

O(L) 
'iz . = ,pel) ~t 

-t 

(5) 

Verg. (5) definieert de klasse van de zgn. AR1MA (p.d.q.) modellen. 

Voor d=q=O resulteert een autoregressief(AR) model van de orde p, voor 
• .1' 

p=d=O een (gewogen) voortschrijdend gemiddelde (Moving Average) van de 

orde q, terwijl z uit w volgt door d-voudige sommatie of integratie (I). 
t t 

De rij a bestaat uit onafhankelijk en identiek normaal verdeelde toe-t 
valsvariabelen met.zoals we zagen,verwachting nul en met constante variantie 
2· 2 

c : a =I~(O,a ). Merk op dat (5) identiek IS met 
a -t a 

met 

w -~ w 1-...• - ¢ w 
-t j-t- p-t-p 

w 
-t 

C7 d = \ z 
-t 

a -·Ja -
-t I-t-I 

- 0 a 
q t-q 

• 
ile BJ voorspelprocedure bestaat nu u~t 4 fasen, die elk een of meei malen 

worden docrlopen; we onderscheiden 

• de identifikatiefase; aan de hand van een gegeven rij van realisaties Zt' 

worden p, d en q gekozen . 

. de schattingsfase; van het gekozen model worden de parameters 

~ I' t,J' ..••. j, , (' , ""2' ..• ,{) alsmede ()2 geschat. 
~ p I q a 

de cllntru]pfase; de bruikbaarheid van het nu volledig gedefinieerde 

lnod.d wordt ann de hand van de residuen uit de steekprClefperiode ge

LO(·tst; valt b(·t llIurJpl duor de mand, dan komen aanwijzingcn beschikbaar 

die leiden lol her-identifik<Jtie (d.w.z. een andere keuze van p, d of q) 

R) ~1:(L) is ook It:. tWllclderen door de veelterm eO,) (d.w.z. p=O); de . 

. wa~rde van ~ zal dnn gewoonlijk echter veel hoger zijn~ 
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wa.1I1l .. 1 nwn 0PUH'UW de co(~'rfici(:liletl schat 

• dl~ voorspellings[ase wordt bereikt ais tH!tmoJel. 111 de controiefasc 

uiet wordt verworpen. Men kan zeggen dat voorspcllingen worden berekcnd 

door het gekozen model in positieve zinJangs de tijdas te.-'\;chuiven i 
•• 

Voor cen nsdere uitwerking wordt verwezen naar Box en Jen~lnsl)970J . 

• 
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"I 

3. EI:'n tOt.~passin?j: de afzet van metselbakstpt:!n. , 

In Jeze paragraaf wordt het in par. 2 aangcduide procedC toegepa~t op de 

kwartaalafzet van metselbaksteen, aangeduid met B • Hf::!t heJe proces van 
t 

identifikatie, schatting, toetsing, heridentifikatie, etc. is nogal om-

v<.lngrijk. Voor elke fase zijn eehter computerprogramma's beschikbaar. 

Wij volstaan met het geven van het resultaat. 

Een bruikbaar model bleek 

(I - .592L)(1 + .689L
4 

+ .578L8)v4~ (Bt - 399,6) =:-~ . .!.c: (6) 

.[. 130] [ . 141 ] [ • 144 ] 

Herk op dat, vergeleken met (5), de veelterm ¢' (L) nu ~s geschreven als 

een produkt: 

¢(L) = ~1(L)'¢2(L4) 

Voorts merken we op dat ~n het linkerlid de in (3) gedefinieerde operator 

v voorkom~ (voor s=4). Zouden we deze operator in L uitdrukken dan kan 
s 

het linkerlid ook geschreven worden als een veelterm in L van de 13
e 

graad 

(1+8+4), zodat een lineaire funktie in B., B I,···,B 13 ontstaat~). 
-t -t- -t-

De steekproef heeft betrekking op de 40 kwa~taalrealisaties van Bt van 

19601 t/m<19691V . De m.b.v. (6) berekende prognose zijn derhalve kwartaal

prognoses en hebben be trekking op de 12 kwartalen 1970-1972. Aangezien de 

hierna volgende ~~-prognoses slechts op jaarbasis beschikbaar zijn, z~Jn 

de BJ ~ebundeld tot j • Het resultaat tis 
.-----~' ,----_. "---"'-'" 

Tabel I; prognoses baksteenafzet (in 106 stuks) met het eenvoudigste BJ-mode1 

prognose st.dev.voor- realisatie re1.voorspelfout in 
spelfout % van realisatie 

1970 1772 134 1758 - .8 

19?1 1841 164 1818 - 1.3 

1972 1781 ] 7 J 1860 + 4.2 

()pgem~rkt ZLJ, dat door het negeren van verbanden met andere variabelen de 

aard van de tc voorspellen groothei.d in het model geen cnkele rol speelt. 

Zou de gt:'gev~n cij fprreeks niet' de afzet van metselbaksteen maar die van·' 

jonge jencver llt:!bb(~n voorgesteld, dan zouden de prognosesniet anders zijn. 

bert:'kend. 

1::) In (6) be>lio(?Vt!1l slechts drie groothedente worden 

springt ?Ilinig met z1. jn coefficienten ()m~' 

" 
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4. !let cconmnetrlsch model van de bakslet!oafzet 

In het rapport Marktonderzoek Mctselbakstecn (1971) is cen econo~etrisch 

model voar de binnenlandse afzet van metselbaksteen gepreseoteerd en zij~ 

prognoses gegeven op j aarbasis voor 1970 tot en met 1972. De s'teekproef 

had ook hier be trekking op kwartaalgegevens van de periode 1960--1969. 

OmJat over dit onderzoek al eens is gerapporteerd (Merkies, 1924), kan 

hier met een summiere omschrijving worden volstaan. De totale baksteen

afzet (B) wordt gesplitst in t~ee komponenten, waarvan een deel voor de 

woningbouw wordt aangewend (B
w) en het resterende deel voor de niet

woningbouw. De eerstgenoemde variabele wordt in het model bepaald door 

de woningbouwproduktie (W), die op zijn beurt een funktie is van het totaal 

bedrag, waarvoor ~ergunningen per periode~worden uitgegeven. Analoog werd 

de baksteenafzet in de niet-woningbouw (BY) gekoppeld aan de produktie van 

"over ige gebouwen" CW), welke laatste variabele weer in lineair verband 

met W werd gebracht. 

In schema 

fig. 1 Schematische voorstelling van het gehanteerde 

econometrische model. • 
D.e.modelbouw resulteerde in de volgende 'voorspelrelaties 

W .38V + . 62~~ .. 
t t t-) 

W .67W + 590 
t t 

B
W .237W 
t t 

+ 200 
'\ 

(7) 

BW .139W + 220 
t t 

B BW + BW 
t t ·t 

In matrixvorrn jl!idl d it: 

/, 
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-.b7 

-.'}.37 = 
-.139 

-\ -\ 

.38 -l 
590 

200 

220 

I 
..J L 

W t-I 

Vergeleken met (I) - waarbij B de rol van Y1 vervult - valt op, dat 
t t 

in de eerste vergelijking van (8) een extra factor n.l .. 62W I voor
t-

komt. Bij prognoses voor slechts 1 periode vooruit is W I bekend en 
t-

kan dan bij de exogene vector worden gevoegd. Voor meer perioden voor-

uit geldt (8) als een recursieve formule die meermalen moet worden toe

gepast. 

Met behulp van (8) en gegevens omtrent V
t 

konden prognoses worden opge

steld. beze worden tezamen met de voorspelfouten weergegeven in tabel. 2. 

Tabel 2. Prognoses m. bO. v. het econometrisch model berekend 

1970 

1971 

1972 

I baksteen afzet ('in 10
6 

stukS)! relatieve voorspelfout in % 

I prognoses realisatie ! van de realisatie 

1789 

1826 

1863 

1758 

1818 

1860 

, , 

-1.8 

-0.4 

-0 .• 

.. 
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.'l. I':en synlhC'se? 

Hierv66r is al opgemerkt, dat de BJ methode dusdanig kan word~n uitge

brl?id, dat oak verklarende variabelen kunnen worden opgenomen. Box en 

Jenkins geven daar ook regels voor. Daarmee wordt het verschi~ met de 

econometrische benadering verkleind. De regels kunnen dan nl. niet meer 

worden toegepast zonder kennis van de inhoud van de reeksen. Deze zal 

lmmers mede bepalend zijn voor de keuze van de exogcne vari.:lbele. 

Om de werkwijze hierbij toe te lichten beperken we ons tot cen model 

met een verklarende variabele en een endogene. Ecunometristen'schrijven 

zo'n model als 

eXt + U 
-t 

met E(U ) = 0 
-t 

Wanneer de reaetie van X op Y verdeeld is over verschillende perioden, 

spreekt men van een vergelijking met een verdeelde vertraging (distributed 

lag). We schrijven dit als 

of met gebruik van de lag~operator als 

Y = Q + V(L)X + U 
-t t -t 

U 
-t 

80X en Jenkins voegen hier 3 karakteristieken aan toe. 

(9) 

in de eerste plaats nemen zij aan, dat Y niet noodzakelijk stationair is. 
-t 

D . . (9) d _.d h' ndV(L) V(L)nd 
aarom passen ZlJ op e operator V ,toe , etgeen wegens v = v 

geeft 

~dy = V(L)VdX + VdV 
-t t-t 

wat we zullen schrijven als 

y = V(L)x + u 
-t t-t 

.. 

(10) 

Ten tweede wordt aan de variabele x bij Box en Jenkins niet een min of 
t 

mecr pJausibp]~ a priori waarde toegekend, maar wardt deze beschouwd a1s' 

de output van een 1 ilH.'ai r-[ i 1 termodel 

x Q(I,)n 
-t ·-t 



.::'" 
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wi.lilrbij n 
-t 

x bij BJ 
-t 
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" 

'\I tN(O",I~) en ona'fhankeliJ'k van u . Mcrk 
n -t 

is onderstreept. Het lineaire-[iltermodel 

op, dat de e~ng~ne 

wordt beltandeld zoals 

in par. 2 ~s beschreven. Het resultaat is van de varm (5), belwIv'e dat 

nu de caefficienten ¢. en B, vervangen zijn door schattingen f. en 0 .. 
~ J ~ J 

\.Je schrijven daarom 

Z(L)Xt = 5(L)n 
- -t 

We kunnen nu oak schrijven 

Passen we de gevonden transformatie 0-I(L)~(L) toe op beide leden van 

(10) dan voIgt 

~t = V (L) E.t +".£t ( I 1 ) 

met W 
-t = 8- 1 (L),~(L)Yt 

en ~t = 5- 1 
(L)$(L)':::t 

r 

Vergelijking (II) is op de variabele na analoog aan (4). We schrijven met 
-t 

Jorgenson weer VeL) = ~~~~" .' Het derde verschil tussen BJ en de econometrische 

benadering Iigt in de manier waarop VeL) wordt geschat. Bij de econometristen 

worden de parameters p en q a priori gekozen, bij BJ worden deze, aismede 

de coefficienten van G(L) en H(L) bepaaid op soortgelijke wijze als bij 

'(L) en ~(L); dit Ieidt tot e(L), Q(L) en Q(L). 
• 

Evenals in de recente econometrische literatuur, zie bv.Aigner [1971], 
• 

nemen Box en Jenkins aan, dat de sto~ingsterm ~t in (IO) de output van 

cen lineair filter-model is. 

Uaartoe worden eers2 de residuen berekend volgens 

ilt Yt - V (L)~t 

\t1aarna de reeks w('ermet behulp van de in par. 2 aangeduide methode wordt 

geanalyseerd; dit leidt tot 
--u 
N(L) 

-t fHL) 

lIet eindrt'~lIltilat is dan 
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~;(L) x + ~(L) a 
~(L) -t M(L)-t 
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Als we deze procedure toepassen op de afzet van baksteen, rnoeten we behalve 

over de reeks {B } beschikken over een verklarende variabele. 
t 

In het M}1-model komen verschillende variabelen voor die kandidaat zijn voar 

deze rol. We kozen eerst de woningbouw W
t 

en vervolgens het vergunningen

bedrag V en vonden de hiernavolgende modellen: 
t 

1J1J
4

B 
-t 

'V4B 
-t 

0.24-0.30L (1-0.8IL
4

) 
1-0.69L IJv4~t + (1+0.26L)(1-0.49L4+0.56L8)~t 

Opvallend is, dat de woningbouw de baksteenafzet in hetzelfde kwartaal 

al beinvloedt, terwijl bij de vergunningen een vertraging van 2 kwartalen 

wordt gevonden. Voorts leidt opname van V als verklarende tot een aan-
t 

merkelijk eenvoudiger model dan de keuze van W
t

• 

We merken op dat bij de BJ modellen de totale baksteenafzet rechtsstreeks 

aan W resp. V is gekoppeld. Uit het schema van fig. 1 blijkt dat dit in 
t t • 

het ~1M-model slechts voor een deel van de totaalafzet geschiedt (het· 

woningbouwdeel), t~rwijl het resterende deel van B a.h.w. langs een om-
~ t 

weg uit d~ totale woningbouwproduktie wordt afgeleid. Ook met de ge-

avanceerde BJ modellen, in het vervolg aangeduid met BJ2(W) resp. BJ2(V) 

zijn voorspellingenberekend. De resultaten zijn: 

f' 
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Tabel 3; Prognoses baksteenafzet (in 106 stuks) m.b.v. uitgebreide BJ-mode1len 

prognose st.dev.voor- realisatie rel.voorspe1fout 
via BJ2(W) spelfout in % van real1satie 

1970 1762 148 1758 - 0,2 

1971 1851 323 1818 - 1,8 

1972 1936 466 1860. - 4,] 
i 

prognose st.dev.voor- real1satie reI. voorspe1fout 
via BJ2(V) spelfout in % van rea1isatie 

, 

1970 17.9] 68 1758 - 1,9 

1971 1819· III 1818 - 0,1 

1972 1830 136 1860 + 1,6 

b. Vl'rgelijking van de rt'suJtalen. 

l\)t dUHver zijn langs Vier verschilLendc wegen prognoses van dczelfde 

vdridbele, B
t

, gepresenteerd en met de realisaties vergeleken. In dcze 

paragraaf zullen we de resultaten onderling vergelijken. Zoals, eerder 

is opgemerkt is elke jaarprognose van het BJ-type ontstaan door bundeling 

van 4 kwartaalcijfers. Dit 1aatste om vergelijking met de resultaten van 

de MM-prognoses mogelijk te maken, die immers slechts op jaarbasis werden 

berekend (zie voetnoot op pag. 2). i~el blijkt het mogelijk met behulp van 

het MM-model conditionele kwartaalvoorspellingen te berekenen, door name

lijk in de berekening de voorspelde woningbouwcijfers te vervangen door 

kwartaalrealisaties. Bezien wij de aldus berekende conditionele kwartaal

prognoses dan blijken deze, gesommeerd naa~ jaren, weI enigszins af te 

wijken, van de oo;~pronkelijk berekende jaarprognoses. Dit geldt vooral 

voor 1972. Een beoordeling van de laatste vier vergelijkingen van model 

(7) is echter w~l mogelijk. We zullen daarom a1snog deze kwartaalprognoses 

in de vergelijking betrekke? en afzien van de totdusver gepleegde bundeling 

van de BJ-voorspel1ingen. 



T.:tbcl 4; veq;:;l'lijking vall de vers..:hillenue prllgllnses, berekend op kwartaalbasis. 

. - I ! I PERI REALi PROGNOSES (RELATIEVE)FOUT(%) t- I ODE SATrE 1 m1 BJ 1 BJ2 (\.J) BJ2(V) rIH BJI BJ2(W) I 
BJ2(V) 

! - • 
I 970 l 314 391 3771 387 379 -77 -24.5 -63 -20. J -73 -23.2 -65 -20.7 

II 507 ':'43 489
1 

454 491 64 12.6 18 3.6 53 10.5 16 3.2 , III 465 462 462 . 450 466 3 .6 3 0.6 15 3.2 -1 -0.2 I 

! 
~ 

IV 47'2. 434 444 471 455 38 8. I 28 5.9 1 0.2 17 3.6 
--~-~ .. . ---

i tot. • 70 1758 1730*) 1772 1762 1791 28 \.6 -14 -0.8 -4 -0.2 -33 -1.9 

I 1971 I 411 445 375 426 393 -34 -8.3, 36 8.8 -15 -3.6 18 4.4 

I II 494 459 506 482 490 35 7. I -12 -2.4 12 2.4 4 0.8 

III 437 473 475 477 475 -36 -8.2 -38 -8.7 -40 -9.2 -38 -8.7 
i 
j 

I IV 476 450 485 466 461 26 5.5 -9 -1.9 10 2. I 15 3.2 i 
~----- -~--~ 

1827*) 
.. 

tot. '71 1818 1841 1851 1819 -9 -.5 -23 -1.3 -)3 -1.8 -) -0. I 

1972 . I 395 468 366 430 "390 -73 -18.5 29 7.3 -35 -1509 5 1.3 

III 484 513 485 515 489 -29 '-6.0 -I -0.2 -31 -6.4 -5 -\.O 

III 457 514 459 500 479 -57 -12.5 -2 -0.4 -43 -9.4 -22 -4.8 

IV 524 533 471 491 412 -9 -1.7 53 10. I 33 6.3 52 9.9 

tot. '72 1860 2028*) 1781 1936 1830 -168 -9.0 79 4.2 -76 ,-4.1 30 1.6 
j , : 
I 

'. *) Vgl. de niet-conditionele jaarprognoses in tabel I . 

.. 
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r,lbe 1 S; ana iys!! van de VOOI'SPC Hoult'Jl 

f!;cmiddclde 

stand.deviatie 

-)2.4 

46.2 

BJI 

3.5 

32.4 

B.J2(W) 

-9.4 

36.3 

BJ2(V) 

-0.3 

30.2 . 

Als kriterium voor de kwaliteit van de voorspellingen werd de relatieve 

voorspelfout gekozen t zijnde het quotient van voorspelfout en realisatie. 

In tabel 4 staan de 12 kwartaalrealisaties vermeld alsmede, voor elk van 

de vier methodes, de prognoses. Het reehterdeel van de tabel vermeldt de 

(relatieve) voorspelfouten. 

Analyse van de resultaten Ieidt tot een aantal gevolgtrekkingen. 

Zo valt op dat, zeker op de korte termijn, 'geen der modellen sleeht voor-
"" 

spelt. Voorts blijken 1n het algemeen negatieve fouten te domineren: de 

prognoses zijn doorgaans te hoog. Met name de uiterst lage realisatie 

van 1970
1 

werd niet voorzien. 

Om de voorspelprestaties van de diverse modellen onderling te kunn~n ver

gelijken is voor elk van de methoden de voorspelfout over de 12 voorspel

termijnen gemiddeld; ook is de variantie van de voorspelfout berekend 

(tabel 5). Om enig inzieht te krijgen in het verloop van de voorspelfout, 

is deze grootheid - als funktie van de voorspeltermijn - kumulatief weer

gegeven (fig. 2). Beoordeeld naar de gemiddelde fout seoort MM het minst 

gunstig; ook de variantie is hier iets groter dan bij de drie BJ methodes, , 
die op dit punt onderling nauwelijks versehillen. Opname van een verklarende 

variabele in het BJmodel Ieidde aIleen bij de vergunningen t9t verbet~ring • .. 
Bezien we tenslotte het verloop van de kumulatieve voorspelfo~t, dan blijkt 

elk der methoden pas bij hogere voorspeltermijn te ontsporen. BJ2(V) is 

hj~..'r nog het meest tegen bestand; MM en BJ2(H) het minst. 

BovcnStaande analyse suggercert: 

dat P-Jl, h~t [eit in aanmerking genomen dat in het geheel geen verklarende 

vHriabelen wIJrden gebruikt, zieh redelij~ staande haudt naast het 

(!(:onometriscile HM-model; 

dat opname van een vcrklarende variabele in het BJ kader leidt tot pragnose: 

'die, vooral op tangere termijn, de conditionele ~1M prognoses in kwaliteit" 
' .. , 

kunnen overtrcffen. 
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7. ",-'nk 1 usfe I!n verder ondt:!l:zock. 

lI\ll"t1el we ons dienen te hoeden voor het springen naar gcnt:raliserende kon

klusi0s, suggereert het hier beschreven vergelijkende onderzoek weI dat de 

door Box en Jenkins ontwikkelde voorspelmethoden. hoewel niet voor specifiek 

cLonometrische gebruik ontwikkeld, in bepaalde gevallen bruikbare instrumenten 

kunnen vormen ter verbetering van econometrische prognoses 

l Als voordeel van de econometrische methode wordt weI genoemd de bevordering 

van het inzicht in de problemen. Voor de voorspelling is dit ~n zoverre van 

belang dat men ook op grond van andere informatie (wellicht van niet-kwantitatie 

aard) modellen kan verwerpen. Tevens kan men de voorwaarden aangeven, waar

onder de voorspellingen gelden en kan men voorspellingen van anderen econometris 

beoordelen op basis van de door hen gebruikte,argumenten. Nagegaan moet worden .. 
of deze a priori informatie ook in BJ methoden kan worden verwerkt en of 

deze naast goede.voorspellingen oak inzicht kunnen opleveren in de betreffende 

J verschijnselen. Overigens is het weI duidelijk dat de grotere hoeveelheid 

informatie die de econometrische methoden hanteren niet altijd leidt tot berere 

voorspellingen. Dit hangt samen met de hoge correlatie tussen de economische 

tijdreeksen. Er is niet gerioeg onafhankelijke informatie. Dit leidt tot 

multicollineariteit en tot verwerping van de hypothese dat exogene variabelen 

en storingstermen ongecorreleerd zijn. Het leidt ook tot een praktijk van 

uitselecteren van regressies b.v. op grond van de R2, die de waarde van 

h~t uiteindelijke model ondergraven. Hier staat tegenover, dat in de loop 

van de tijd het econometrisch model steeds beter ~an worden, doordat nieuwe 

l( inzichten ontstaan. Box en Jenkins presenteren een aantrekkelijke ~thodologie 
./ 

om tot een bepaald model te kamen, al is ook'deze niet vrij van subjectieve 

beoordelingen. In elk geval ligt hier een boeiend terre in voor onderzoek, dat 

zeker op het terreinvan de voorspellingen beloften inhoudt. 
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