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1. Inleiding 

Dit afstudeerverslag handelt over een onderwerp. wat niet direct voor 
de hand ligt voor een student in de Technische'Natuurkunde. Dit onderwerp 
betreft namelijk het schatten van parameters in macro-economische model
len. Dit probleem lijkt meer te liggen op het terrein van economen en statis
tici. maar ik zal in dit verslag trachten over te brengen. dat dit probleem ook 
een duidelijke systeem-dynamische kant heeft. 

Het idee. om juist dit probleem ter hand te nemen. is ontstaan als gevolg van 
het college Kwantitatieve Economie. wat ik in het kader van het curriculum 
van de afdeling (maatschappijwetenschappen III) gevolgd heb. Dit college 
heeft bij mij een aantal vragen opgeroepen. met name wat betreft de 
nauwkeurigheid van parmeter-schattingen en van simulaties van modellen. 
Naar aanleiding hiervan heb ik een stage gedaan in deze richting. waarbij ik 
kennis maakte met de dynamische aspecten van macro-economische modellen. 

In dit verslag is de aandacht gericht op parameterschatting in modellen met 
meerdere vergelijkingen. en met name op de tijdsafhankelijke aspecten hier
van. Dit is een onderwerp. waar zo goed als geen literatuur over bestaat. De 
weinige publicaties. die hierover ter beschikking staan. beperken zich in het 
algemeen tot een zeer globale beschrijving. zoals bijvoorbeeld lit. [7]. 
hoofdstuk 13. pp 382. 

Het onderzoek. dat aan dit verslag ten grondslag ligt. heeft daarom een sterk 
exploratief karakter. Het doel dat ik mij hierbij gesteld heb is na te gaan. of 
het mogelijk is om op basis van een aantal algemene regels te komen tot een 
structurering van een model. waarin de dynamische eigenschappen van het 
model op logische wijze tot uitdrukking komen. Deze structurering zou 
analoog kunnen zijn aan de structurering van een algorithme in een taal als 
Pascal. waarin het algorithme uitgesplitst kan worden in procedures. welke 
op zich weer verder uitgesplitst kunnen worden. enz. 

Het verslag van dit onderzoek is onderverdeeld in vijf hoofdstukken: 

Hoofdstuk 1 
betreft een algemene beschouwing van de structuur van interdependen
tie in modellen. In dit hoofdstuk zal de grondslag voor de structurering 
van een model ontwikkeld worden. 

lloofdstuk 2 
beh.anèelt de praktische (programmatische) implementatie van de in 
hoofdstuk 1 ontwikkelde structurerings-methode. 

Hoofdstuk 3 
betreft een onderzoek naar de eigenschappen van een op deze indeling 
gebaseerde schattings-metbode met behulp van kunstmatige modellen. 

Hoofdstuk 4 
heeft de confrontatie van deze schattings-metbode met enkele praktische 
modellen tot onderwerp. 

Hoofdstuk 5 
tenslotte zal de conclusies van dit onderzoek nog eens op een rijtje zet
ten. 
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1. Structuur 

1.1. De noodzaak van structuur 

Een van de eerste begrippen die men bij het bespreken van grotere 
economische modellen tegen komt is het begrip interdependentie. In algemeen 
spraakgebruik wordt dit wel aangeduid met de zinsnede 'alles hangt met 
elkaar samen'. Gelukkigerwijs is dit laatste niet in alle letterlijkheid waar. 
want in dat geval zou de econometrische analyse van dergelijke modellen een 
hopeloze opgave zijn. Toch bevat deze formulering een kern van waarheid, 
omdat het in de econometrie in de meeste gevallen uiterst moeilijk is om 'oor
zaak' en 'gevolg' van een bepaalde economische gebeurtenis aan te geven. Deze 
omstandigheid heeft zijn oorzaak in het feit, dat binnen een econometrisch 
model meestal ringvormige structuren van afhankelijkheid. oftewel terug
koppelingen. voorkomen. Deze terugkoppelingen zorgen ervoor. dat de invloed 
van een WIJZigmg in een grootheid van een model zich door het hele model 
kan verspreiden. waardoor het inderdaad schijnt dat 'alles met elkaar 
samenhangt·. 

In deze op het eerste gezicht nogal verwarrende situatie is inzicht in de struc
tuur van een econometrisch model. dat bestudeerd of gebruikt wordt. 
onontbeerlijk. In het algemeen wordt dit inzicht momenteel ontleend aan 
(theoretisch) inzicht in de economische werkelijkheid, die het model tracht te 
beschrijven. In sommige gevallen wordt het zo verkregen inzicht aangevuld 
met gegevens. verkregen uit gevoeligheicts-analyse (sensitivity analysis. men 
zou ook kunnen zeggen responsie-analyse) van het onderhavige model. In dit 
afstudeerwerk zou ik. ten dele als alternatief voor en ten dele als aanvulling 
op de heden gebruikelijke aanpak. een methode willen ontwikkelen die het 
toestaat om op meer formele gronden te komen tot een structurering van een 
gegeven model. In de rest van dit hoofdstuk zal ik trachten om. uitgaande 
van de huidige situatie. deze methode te omschrijven en haar zin aannemelijk 
te maken. 

1.2. Parameterschatting 

Heden ten dage wordt als een van de hoofdopgaven van de wetenschap 
beschouwd het kwantificeren van haar uitspraken en theoriëen. 
Kwantificering maakt het enerzijds mogelijk om theorie en werkelijkheid te 
vergelijken, en zodoende theoretische inztchten te verb::-eden en te verdiepen. 
Anderzijds geeft kwantificering ons de mogelijkheid om wetenschappelijke 
resultaten toe te passen op praktische problemen. hetgeen voor de econometrie 
bijvoorbeeld toepassing in de beleidsvoorbereiding betekent. 

Kwantificering kan niet plaatsvinden zonder metingen. en hier duiken reeds 
de eerste problemen op. In de meeste takken van wetenschap betekent meten 
tevens experimenteren. ofwel het bestuderen van een systeem in een strikt 
gecontroleerde omgeving. Door het aanbrengen van weloverwogen verande
ringen in deze omgeving en het bestuderen van de responsie van het systeem 
hierop kunnen met grote selectiviteit de waarden van de parameters. die het 
systeem-gedrag bepalen. worden vastgesteld. 

In de macro-economie kan de omgeving. waarin het bestudeerde systeem 
(meestal de economie van een staat) zich bevindt, niet beheerst worden. Dit 
maakt het onmogelijk om te experimenteren of vergelijkings-studies uit te 
voeren van hetzelfde systeem in geselecteerde omgevingen (een mogelijkheid 
die b.v. in sommige sociale wetenschappen wel bestaat). Hierbij wordt nog 
gevoegd datgene wat ik het 'weervoorspellings-probleem' zou willen noemen: 



- 5 -

het is niet mogelijk om het weer in Nederland over een week vooruit te 
voorspellen zonder tegelijkertijd het weer over de gehele Aarde mee te berek
enen. Evenzo geldt dat men macro-economische grootheden. gezien hun inter
dependente karakter. niet van elkaar kan isoleren en in afzondering bestu
deren en voorspellen. Men heeft geen andere keus dan het systeem als een 
geheel aan te pakken. 

Deze voor empirici wellicht enigzins verontrustende situatie levert vele 
moeilijke en (misschien juist daarom) interessante problemen op bij het ver
krijgen van schattingen voor parameters in econometrische modellen. In dit 
verslag zullen deze problemen. alsmede een aantal pogingen om ze het hoofd 
te bieden. nader omschreven worden. Ik wou hierbij niet ingaan op meer sta
tistisch getinte problemen van parameterschatting. zoals bijvoorbeeld niet 
normaal verdeelde ruis of heteroskedasticiteit. Dit voornamelijk omdat deze 
onderwerpen buiten mijn expertise liggen. Er zijn overigens al vele boeken 
over deze materie gepubliceerd (zie b.v. lit.[l) voor een goede inleiding). Ik 
laat deze statistische problemen dus (zonder ze te willen bagatelliseren) wel
bewust rusten. en zal mijn aandacht concentreren op een geheel andere klasse 
van problemen. namelijk degenen die specifiek zijn voor modellen. welke be
staan uit meerdere vergelijkingen. 

Momenteel bestaan er. globaal gesproken. twee manieren om een model met 
meerdere vergelijkingen te benaderen. Deze zijn respectievelijk de Single Equa
tion en de Simultaneous Equation benadering. Op deze twee benaderingswijzen 
zal ik in d~ volgende paragrafen ingaan. 

1.2.1. Single Equation Methoden 

In deze klasse van methoden worden de vergelijkingen van een model. 
zoals de naam al suggereert. ieder afzonderlijk behandeld. Deze methoden 
vormen in feite een directe uitbreiding van de methoden. die voor modellen 
bestaande uit één vergelijking untwikkeld zijn. Een sprekend voorbeeld uit 
deze klasse van methoden is de zogenaamde Direct Least Squares (DLS) 
methode. welke uit niets anders bestaat dan het toepassen van van Ordinary 
Least Squares COLS) op iedere structurele vergelijking van het model. 

Het moge duidelijk zijn dat bij het toepassen van deze benaderingswijze de 
structuur van afhankelijkheden in het model in het geheel niet meegerekend 
wordt. l\1en zou dit op kunnen vatten als een tekortkoming van de Single 
Equation methoden. maar er zijn ook argumenten aan te geven oe: .:::: als een 
è.uidelijke en bewuste keuze i:e beschouwen. Men kan er na=elijk voor 
opteren om een model onder studie te beschouwen als een verzameling van 
economische wetmatigheden. waarbij men er van uit gaat dat iedere wetma
tigheid. op zichzelf beschouwd. het betrokken onderdeel van het economische 
proces adequaat kan beschrijven. Voorbeelden van dergelijke wetmatigheden 
zijn de macro-economische vergelijkingen voor consumptie-gedrag. 
investerings-gedrag. enzovoorts. Meestal komen de parameters van een model 
uitsluitend in dit type vergelijkingen voor. 

Onder de genoemde aanname heeft het zin om het totale model als het ware 
te ontleden in een verzameling submodellen (ieder met één vergelijking) 
omdat deze submodellen dan ieder op zich als betekenisvol kunnen worden 
beschouwd. In deze situatie is het dan vanuit economisch-theoretisch oogpunt 
zinvol om deze submodellen afzonderlijk te schatten en te analyseren. Men 
gebruikt bij deze benaderingswijze doorgaans de model-vergelijkingen in hun 
structurele vorm. d.w.z. de vorm die uit de onderliggende economische theorie 
afgeleid is. Dit in tegenstelling tot de situatie bij Simultaneous Equation 
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methoden. waar de vergelijkingen aan uitgebreide transformaties onderwor
pen worden. 

Een (mijns inziens) zeer belangrijk voordeel van de Single Equation benade
ringswijze is wat ik zou willen noemen de loazliteit van de uitgevoerde ana
lyses. Omdat de submodellen afzonderlijk van elkaar bestudeerd worden is 
het namelijk zo dat het effect van fouten (bijvoorbeeld specificatie-fouten of 
fouten in de gegevens) beperkt blijft tot het submodeL waarin deze fouten 
optreden. Mede hierdoor heeft men bij toepassing van Single Equation metho
den goede garanties dat de gevonden schattingen in nauwe relatie staan tot de 
theoretische betekenis van de onderhavige parameters. De zo verkregen 
parameterschattingen zijn dus eenvoudig interpreteerbaar. waardoor ze goed 
bruikbaar zijn voor het leveren van een bijdrage aan verdere theorie-vorming. 

Dit punt is enige aandacht waard. omdat in vrijwel alle econometrische 
modellen vergelijkingen met fouten voorkomen. Met name de beschrijving 
van het investeringsgedrag van ondernemingen. die in vele modellen voor
komt. stelt de econometrie vooralsnog voor grote problemen. Dergelijke 
fouten leveren bij toepassing van Single Equation technieken echter geen 
storende bijdrage aan de schattingen van de parameters in bijvoorbeeld de 
consumptie-functie. die in het algemeen veel beter bekend is. 

Men kan echter wel inzien. dat de toepasbaarheid van een dergelijke mate van 
uiteenrafeling op een gegeven model een aantal strenge eisen aan het model 
oplegt. omdat ieder van de verkregen één-vergelijking submodellen als zinvol 
te beschouwen moet zijn. Dit vereist een grote mate van theoretische funde
ring van het gehele model. en brengt ook een aantal praktische problemen met 
zich mee. Eén van die problemen is de eis dat. wil men van alle submodellen 
uit een gegeven model de parameters kunnen schatten, er voor alle grootheden 
in het model gegevens beschikbaar moeten zijn. Hierdoor zou het voor de 
modelbouwer niet mogelijk zijn om verborgen variabelen in een model op te 
nemen. hetgeen een grote beperking kan zijn in de vrijheid om economische 
inzichten modelmatig vast te leggen. Wil men toch verborgen variabelen in 
het model opnemen (wat vaak het geval zal zijn) dan heeft men geen andere 
keus dan de toevlucht te nemen tot het construeren van tijdreeksen voor deze 
variabelen. hetgeen een uiterst riskante bezigheid is. Een andere schaduwzijde 
van de localiteit is de onmogelijkheid om de resultaten uit de verschillende 
submodellen met elkaar in verband te brengen. Zo zou het bijvoorbeeld 
onmogelijk zijn om één en dezelfde parameter in meerdere ve:-~e:.ijkingen voor 
te laten komen. hetgeen ook weer een beperking van de the::-etische vrijheid 
is. 

Hoewel de hierboven genoemde problemen zich in de praktijk duidelijk laten 
merken zijn het toch onderwerpen waar in het algemeen wel een praktische 
(zij het ad hoc) oplossing voor te vinden valt. Een fundamenteler vraag is. of 
de op grond van Single Equation methoden verkregen parameterschattingen 
wel zullen leiden tot een acceptabele tracking performance van het gehele 
model. wanneer dit voor dynamische simulaties gebruikt gaat worden. Men 
kan zich deze vraag in rede stellen. omdat bij het voortbrengen van simulaties 
de onderlinge afhankelijkheden tussen de submodellen. die in de Single Equa
tion benadering verwaarloosd worden, ten volle mee gaan wegen. Ik zou dit 
laatste punt toe willen lichten aan de hand van het voorbeeld in figuur 1.1. 
wat mijns inziens illustratief is voor een situatie. die men in de 
(econometrische) praktijk vaak aantreft. In het genoemde voorbeeld zouden 
de parameterwaarden voor a:. (3 en y dus in de context van het submodeL 
bestaande uit vergelijking 1.1.1. geschat worden. Deze schattingen zullen 



X= a+ {3Y + yZ 

Y = (1 + X).Y_l 
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Figuur 1.1 
Een eenvoudig model met een groei-vergelijking 

en een terugkoppeling. 

1.1.1 

1.1.2 

echter ieder een stochastische fout bevatten die. gezien de geringe lengte van 
de betrokken tijdreeksen ( 20 à 30 meetpunten is in de econometrie niet onge
bruikelijk. hoewel in het geval van kwartaal-modellen dit toe kan nemen tot 
ruim 100), aanzienlijk kan zijn. Deze fouten zullen aanleiding geven tot een 
systematische fout in de dynamische simulaties. die door dit submodel wor
den voortgebracht. Wat betreft de grootheid X zal deze systematische fout. 
bij toepassing van een efficiente schattingstechniek. echter overheerst worden 
door de ruis in de metingen. Maar beschouwen we nu de grootheid Y. dan 
blijkt de tijdreeks voor deze grootheid berekend te worden als de (in dit geval 
logarithmische) integraal van X. In geval van onjuiste parameterschattingen 
zal dan de systematische fout in X uitgeïntegreerd worden, hetgeen leidt tot 
een cumulatieve fout in de simulatie voor Y. In het voorbeeld hangt dan X 
ook weer van Y af. waardoor de dynamische afwijkingen zelfs nog groter 
kunnen worden. 

X=a+{3Y 

}~ = y x +8 

y = y -l+Y 

Figuur 1.2 
Een eenvoudig c..:xiel met afhankelijke parameters. 

1.2.1 

1.2.2 

1.2.3 

Een iets ander voorbeeld, zoals gegeven in figuur 1.2. geeft een illustratie van 
een verwant probleem dat inherent is aan de Single Equation benadering. Hier 
is opnieuw een terugkoppeling gegeven. waarvan het gedrag beschreven wordt 
met vier parameters. a. {3. y en 8. Bij een nadere beschouwing blijkt echter, 
dat de invloeden van deze parameters op het gedrag van de lus niet onaf
hankelijk zijn. Wanneer we namelijk de verg~lijking voor X invullen in de 
vergelijking voor Y dan ontstaat de volgende vergelijking: 

r~ = y{3Y + (S + ya) 

Hieruit wordt duidelijk. dat het gedrag van deze lus feitelijk niet beschreven 
wordt door vier parameters, maar door een tweetal parameter-combinaties. 
namelijk y/3 en 8 + ya. Wil men dus komen tot een goede tracking perfor
mance van deze lus. dan zullen met name de waarden van deze combinaties 
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accuraat geschat moeten worden. Bij toepassing van Single Equation tech
nieken worden echter de samenstellende delen van deze combinaties. namelijk 
de parameters a. {3. y en S. afzonderlijk geschat. Hierdoor kunnen de 
uiteindelijke waarden van deze combinaties met een vrij grote fout behept 
zijn. hetgeen dan weer leidt tot grote afwijkingen in de dynamische simula
ties voor Y. 

Cit dit voorbeeld kan de conclusie getrokken worden dat er situaties denk
baar zijn waarin het optreden van kleine stochastische fouten in schattingen 
voor parameterwaarden leiden tot een aanzienlijke kwaliteitsvermindering 
van de dynamische simulaties van het model als geheel. Het (onver
mijdelijke) optreden van dergelijke fouten kan dus de praktische bruik
baarheid van een model sterk beïnvloeden. Hierbij dient nog aangetekend te 
worden dat het in deze gevallen meestal om relatief kleine fouten in de 
parameterwaarden zal gaan. De problemen met de tracking performance van 
het gehele model zijn dus niet zozeer te wijten aan een inferieure schattings
techniek. maar eerder aan een ongelukkige samenloop van stochastische 
fouten. Dit moet gezien worden als de prijs die men betaalt voor de eigen
schap van localiteit. en men moet er van uit gaan dat. om deze problemen te 
vermijden. men genoodzaakt is om op andere methoden over te gaan. die ten
minste een deel van de localiteit opgeven. 

1.2.2. Simultaneous Equation Methoden 

Een klasse van methoden. die de localiteit minstens grotendeels opgeven. 
is de klasse van Simultaneous Equation methoden. Deze methoden onder
scheiden een gegeven model in het geheel niet in submodellen en benaderen 
het dus als één ongestructureerd geheel. Men zou dit kunnen opvatten als een 
"black box"-benadering van het onderhavige model. Deze aanpak garandeert 
een grote mate van vrijheid voor de modelbouwer om economische inzichten 
te modelleren. bijvoorbeeld met behulp van verborgen variabelen. 

Een begrip. dat nauw samenhangt met deze benaderingswijze is de 
zogenaamde gereduceerde vorm van een model. In een model met meerdere 
vergelijkingen komen in het algemeen twee soorten variabelen voor: exogene 
variabelen en endogene variabelen. De vergelijkingen voor de endogene varia
belen vormen een stelsel. waaruit in principe voor iedere endogene variabele 
een uitdrukking kan worden afgeleid. die de tijdreeks van deze variabele 
expliciet vastlegt als functie van de exogene variabelen. Wanneer men voor 
iedere e:1dogene variabele een dergelijke uitdrukking heeft gevonden beschikt 
men over de gereduceerde vorm van het model. Deze gereduceerde vorm is 
dus niet anders dan de algebraïsche oplossing van het stelsel vergelijkingen 
waaruit het model bestaat. Hierbij dient overigens aangetekend te worden dat 
àeze vorm in de meeste praktische gevallen (die vaak dynamisch en/of niet
lineair zijn) niet afgeleid kan worden. 

Wanneer in de oorspronkelijke. structurele vorm van het model parameters 
voorkomen. dan zal ook de bijbehorende gereduceerde vorm parameters 
bevatten. Deze gereduceerde vorm parameters zullen echter niet dezelfde 
betekenis hebben als de originele structurele parameters. Het is zelfs in veel 
gevallen zo. dat de aantallen gereduceerde vorm- en structurele parameters 
niet gelijk zijn. In een dergelijk geval is het onmogelijk om de waarden van de 
structurele parameters eenduidig uit de waarden van de gereduceeerde vorm 
parameters af te leiden. Wanneer dit verschijnsel optreedt. spreekt men van 
onderidentificatie van het onderhavige model. Het voorbeeld in figuur 1.3 
geeft hier een eenvoudige demonstratie van. 
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de structurele vorm luidt: 

X= aY 

Y = {3X + yZ 

NB: Z is hier een exogene variabele 

X= 

Y= 

de gereduceerde vorm luidt: 

ay Z=a*Z 
1- a{3 

)' z = {3" z 
1- {3y 

a , {3 en y zijn de structurele parameters, 
a· en {3* zijn de gereduceerde vorm parameters. 

Figuur 1.3 
Een eenvoudig voorbeeld van onderidentificatie 

1.3.1 

1.3.2 

1.3.3 

1.3.4 

uit dit voorbeeld moge duidelijk worden dat bij toepassing van Simultaneous 
Equation methoden de band tussen de theoretische achtergrond enerzijds en 
de parameterschattingen en simulatie-resultaten van een model anderzijds 
veel minder duidelijk is dan bij Single Equation methoden. Als gevolg van de 
'black box'-benadering gaat veel informatie. verkregen uit inzicht in de struc
tuur ·v~ het model. verloren voor het schattingsproces. Tevens is het 
toepassen van á priori kennis van de waarden van structurele parameters veel 
moeilijker. 

Een tweede belangrijk nadeel van Simultaneous Equation methoden is een 
direct gevolg van ontbreken van localiteit in de analyse. In tegenstelling tot 
de situatie bij Single Equation methoden zullen de gevolgen van eventuele 
fouten in een afzonderlijke vergelijking niet tot die vergelijking beperkt 
blijven. Bij de behandeling van Single Equation methoden in par. 1.2.1 is al 
gewezen op het belang van dit punt. omdat in de meeste praktische modellen 
vergelijkingen met fouten voorkomen. 

Ook hier geldt. net als in het geval van de Single Equation methoden. dat men 
het accepteren van deze complicaties als een keuze kan zien. Deze keuze valt 
dan. in tegenstelling tot de situatie bij de Single Equation aanpak. op een meer 
fenomenologische benadering van het model. Het gaat er nu niet meer in de 
eerste plaats om. een uitspraak te doen over de economische grondslagen van 
het model. maar eerder gaat het erom het model 'zover te krijgen' dat de 
simulatie-resultaten een redelijke tracking performance vertonen. 
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Om dit te bereiken wordt dan een hele macht aan. vaak uiterst complexe en 
geraffineerde. statistische technieken op het model en de meetgegevens losgela
ten. Het is juist deze complexiteit. tezamen met de omvang van het probleem 
waarop de methode wordt toegepast. die de interpretatie van de verkregen 
resultaten (en dan met name de parameterschattingen) tot een zeer moeilijke 
zaak maakt. Dit laatste wordt ook gei1lustreerd door de schaarste aan 
statistisch-theoretische kennis over deze methoden. Zo is er weinig bekend 
over het gedrag van deze schatters bij niet-lineairiteiten en vertragingen. 
terwijl ook hun eigenschappen bij toepassing op problemen met een kleine 
steekproef-omvang niet duidelijk zijn. Deze verschillen met de Single Equa
tion aanpak zullen in de volgende paragraaf nader belicht worden. 

1.2.3. Het spanningsveld 

In de vorige twee paragrafen zijn twee alternatieve wijzen om modellen 
met meerdere vergelijkingen te benaderen geïntroduceerd. waarbij een aantal 
voor- en nadelen van deze methoden aan de orde is gekomen. In deze 
paragraaf zou ik deze methoden tegenover elkaar willen plaatsen en het span
ningsveld. dat tussen beiden bestaat. wat nader willen analyseren. Tevens 
zou ik wat opmerkingen willen maken over de praktische consequenties. die 
deze spanningen met zich mee brengen. 

In de voorgaande twee paragrafen is al gesproken over de keuzen. die als 
achtergrond voor de Single- resp. Simultaneous Equation methoden gezien 
kunnen worden. Zo bleek bij de Single Equation technieken de prioriteit te 
liggen bij het schatten van de waarden van de structurele parameters. dit in 
verband met de theoretische achtergrond van het model. Bij Simultaneous 
Equation technieken wordt het accent meer geplaatst op optimalisering van de 
tracking performance van (een deel van) het model. hetgeen een meer 
fenomenologische werkwijze is. Het is ook gebleken dat Single Equation tech
nieken conceptueel eenvoudig zijn. en dat de hiermee verkregen resultaten 
theoretisch gemakkelijk toegankelijk zijn. Dit laatste vindt zijn oorzaak in de 
zeer grote mate van localiteit. die aan de Single Equation benadering eigen is. 
In tegenstelling hiermee zijn de Simultaneous Equation technieken veel 
ingewikkelder. veel moeilijker in een praktische situatie toe te passen. en zijn 
de resultaten slechts met veel kennis van zaken juist te interpreteren. De 
localiteit is bij deze methoden grotendeels of geheel verdwenen. hetgeen leidt 
tot grote interpretatieproblemen zoals over- en onderiènü.ficatie. Een groot 
nadeel van veel (niet alle) Simultaneous Equation techr..=.;..en is ook àe nood
zaak om de gereduceerde vorm van het te bestuderen model ter beschikking te 
hebben. terwijl deze vorm in de meeste moderne interdependente modellen 
niet of moeilijk afleidbaar is. 

Uit de voorgaande confrontatie moge duidelijk worden dat. vanuit concep
tueel en economisch-theoretisch standpunt gezien. de Single Equation tech
nieken de voorkeur verdienen boven de Simultaneous Equation technieken. In 
de literatuur worden de Simultaneous Equation technieken dan ook- meestal 
verdedigd op grond van een grotere efficïentie van de corresponderende 
schatters. en vervolgens aangemerkt als superieur aan Single Equation tech
nieken. 

Het is echter nog maar de vraag of de Simultaneous Equation technieken deze 
superioriteit in praktische situaties ook waar kunnen maken. omdat alle 
genoemde eigenschappen van de schatters asymptotisch zijn. d.w.z. afgeleid 
zijn op basis van een oneindig grote steekproef-omvang. Dit laatste is echter 
in directe tegenspraak met de economische praktijk. waar een steekproef-
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omvang van 20 à 30 metingen (voor jaarcijfers) als normaal beschouwd 
wordt. Helaas is het tot op heden voor de Simultaneous Equation schatters 
niet mogelijk gebleken om de eigenschappen bij kleine steekproef-omvang af 
te leiden. Er zijn wel resultaten van :\1onte Carlo experimenten bekend (b.v. 
lit[2]. pp220-225) en dezen verschaffen weinig steun voor toepassing van 
Simultaneous Equation technieken bij problemen met een kleine steekproef
omvang. Deze twijfels worden nog verder vergroot door het feit. dat de pres
taties van de technieken uit beide klassen ook nog beïnvloed worden door 
complicaties in de situatie. waarop ze toegepast worden. Deze complicaties 
omvatten onder andere het ontbreken van relevante variabelen in bepaalde 
vergelijkingen. het voorkomen van niet relevante variabelen en een incorrecte 
functionele vorm. In combinatie met simultane vegelijkingen kunnen deze 
complicaties alle voordelen van Simultaneous Equation technieken teniet 
doen. 

Al deze omstandigheden leiden er toe. dat men in de praktijk vaak 'dan maar· 
OLS gebruikt. zoals tabel 1.1 aangeeft. 

Land 

Australie 

Belg ie 

Canada 

Finland 

Frankrijk 

I talie 

Japan 

Nederland 

I Oostenrijk 
Verenigd Koninkrijk 

i Verenigde Staten 
, \Vest-Duitsland 

I ~wOO'" 
1 

' K: kwartaal-gegevens 

Totaal Aantal 

aantal s tocha tstische 
Datat vergelijkingen vergelijkingen 

K 82 42 
K 25 19 

J 183 44 
K 144 60 

J 32 19 

K 104 53 
K 78 43 

J 87 13 
J 128 54 
K 226 106 
K 207 70 

J 137 51 
] 133 75 

]: jaar-gegevens 

Tabell.l 
Modellen uit het project LINK 

overgenomen uit lit.[2] 

scha ttings

methode 

OLS 

OLS 

OLS· 

OLS 

OLS 

OLS 

LIML & 2SLS j' 

OLS 

OLS 

OLS 

FIML 
OLS 

Ik zou deze paragraaf willen besluiten met de opmerking dat er een klasse 
van modellen is. waarbij de resultaten van de Single Equation- en Simultane
ous Equation benaderingen veel minder ver uit elkaar liggen. Dit is de klasse 
van de recursieve modellen, d.w.z. de modellen waarin geen ringvormige 
afhankelijkheden aanwezig zijn. Bij analyse van dit type modellen kan 
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gesteld worden dat Single Equation technieken de volledigheid van Simul
taneous Equation technieken kunnen benaderen. Het is deze gedachte. die ik 
in de volgende paragraaf zou willen uitwerken om te trachten te komen tot 
een middenweg tussen de uitersten van de Single- en de Simultaneous Equa
tion benaderingen. 

1.3. Een benadering van interdependentie 

In paragraaf 1.2 is gebleken. dat de interdependentie van economische 
modellen grote moeilijkheden veroorzaakt bij het schatten van parameters. 
alsmede bij het interpreteren van deze schattingen. Het ligt daarom voor de 
hand om bij de bespreking van een alternatieve methode te beginnen met een 
nadere beschouwing van de aard en het voorkomen van deze interdependen
tie. 

Het dient dan geconstateerd te worden dat interdependentie in een econo
misch model zeker niet willekeurig voorkomt: het model is tenslotte het pro
dukt van een gestructureerde theorie en zal dus hoogstwaarschijnlijk een ze
kere mate van overzichtelijkheid vertonen. Dit maakt het nuttig om een 
representatie voor dergelijke modellen te zoeken. waarin de structuur van de 
interdependenties in het model duidelijk naar voren komt. Ik zou hier twee 
mogelijke representaties willen noemen. Dit zijn de afhankelijkheidsmatrix. 
die ik wil noemen omdat het een veel gebruikte representatie is. en de 
afhankelijkheidsgraaf. omdat deze representatie goed aansluit bij de komende 
verhandeling over terugkoppelingen. 

De afhankelijkheidsmatrix van een model verkrijgt men door een matrix op 
te stellen met voor iedere endogeen een rij en een kolom (de matrix is dus 
vierkant). Vervolgens zet men op de ie rij in de je kolom een 1. wanneer 
endogene j in de vergelijking voor endogene i voorkomt. en anders een 0. 
Soms wordt ook nog een onderscheid gemaakt met betrekking tot de partiële 
afgeleide van endogene i naar endogene j. Is deze positief. dan wordt op de 
betreffende plaats een 1 gezet. is ze negatief. dan wordt een -1 geplaatst. Op 
deze wijze verkrijgt men een compact overzicht van de afhankelijkheden bin
nen een model. en dit overzicht kan gemanipuleerd worden om bijvoorbeeld 
de meest efficiënte oplossingsvolgorde van het model te bepalen. Meestal 
wordt hierbij als criterium gebruikt dat het aantal elementen ongelij~ aan 0 
m het bovendiagonaal.se deel van de afh~nkelijkheidsmatrix minimaal is. 

tn de afhankelijkheidsmatrix wordt voor iedere endogene een volleéige rij 
gereserveerd. omdat elke endogene in principe van elke endogene af zou kun
nen hangen. Nu blijkt in de praktijk echter. dat in de vergelijkingen voor de 
meeste endogenen aan de rechterkant van de vergelijking slechts ongeveer vijf 
verklarende endogenen optreden. Bij een middelgroot model met een omvang 
van honderd endogenen zou dus iedere rij slechts een relatief klein aantal 
elementen. dat ongelijk is aan nul. bevatten. Met andere woorden: de 
afhankelijkheidsmatrix van een dergelijk model zou ijl-bezet (sparse) zijn. In 
dergelijke situaties blijkt het vaak efficiënt en inzichtelijk te zijn om over te 
stappen van een matrix-representatie op een representatie met behulp van een 
graaf. in dit geval dus een afhankelijkheidsgraaf. 

Men kan deze graaf opstellen door voor iedere endogene in het model een 
knoop aan te brengen. en vervolgens een boog te trekken van knoop j naar 
knoop i. wanneer endogene j in de vergelijking voor endogene i voorkomt. 
Hierbij dient opgemerkt te worden dat de richting waarin de boog getrokken 
wordt van belang is: de afhankelijkheidsgraaf wordt dus een gerichte graaf. 
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Ook met behulp van een graaf kan oplossingsvolgorde voor het model worden 
bepaald. Dit kan bereikt worden door een zgn. 'spanning tree' van de graaf te 
vinden. Een spanning tree is een acyclische graaf. die uit de oorspronkelijke 
graaf is ontstaan door wegneming van bogen. Hierbij dient voldaan te worden 
aan de voorwaarde. dat alle knopen in de spanning tree nog steeds met elkaar 
verbonden zijn (voorzover dit in de oorspronkelijke graaf ook zo was). Vindt 
men de "minimal spanning tree·. dat is de spanning tree die ontstaat door het 
wegnemen van het kleinst mogelijke aantal bogen. dan vindt men een 'meest 
efficiënte' oplossingsvolgorde. die analoog is aan de volgorde. die gevonden 
wordt m.b.v. de afhankelijkheidsmatrix. 

Het model: 

A = o: +E 

È = {3( X- A ) 

C = Yo+Y1A+yzD 

D = C +8C 2 

E = B +e 

De afhankelijkheids-matrix: 

A 
B 
c 
D 
E 

De afhankelijkheids-graaf: 
(de gestippelde bogen worden weggenomen om een spanning tree te ver
krijgen) 

"~-~A 

/ ./ \ 
I B c .. 
' ./ ' ) E D --,. 

Figuur 1.4 
Representaties van afhankelijkheid 

Een voorbeeld van beide representaties kan gevonden worden in figuur 1.4. 
Vergelijken we de representaties verkregen met de matrix resp. de graaf. dan 
valt het op dat in de graaf-representatie de causale lussen in het model een
voudig aan te wijzen zijn. terwijl ze in de matrix-representatie moeilijker te 
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vinden zijn (NB: met terugvinden bedoel ik hier het aanwijzen van alle 
grootheden in de lus). Nu zal in de komende verhandeling de aandacht sterk 
op deze causale lussen geèoncentreerd worden. gezien het feit dat dezen de 
uiteindelijke oorzaak van het optreden van interdependentie zijn. Om deze 
reden zal ik gebruik maken van de graaf-representatie voor de afhankelijk
heicts-structuur van een model. 

Men kan van mening verschillen over de vraag. of vertraagde afhankelijk
heden ook in de afhankelijkheicts-graaf of -matrix opgenomen dienen te wor
den. Zo worden in figuur 1.5 twee alternatieve representaties voor de 
afhankelijkheden in een model getoond. Welke van beide alternatieven men 
het beste kan kiezen is afhankelijk van het gebruik. dat men van de represen
tatie wil maken. Om dit nader toe te lichten zou ik eerst de wijze willen 
schetsen. waarop de oplossing van een econometrisch model normaliter berek
end wordt. 

Het model: 

A= B +E-1 

B = {3(X- A) 

C = Yo + Y1A + Y2D 

D = C +oC 2 

E = B + e 

De afhankeli jkheids-graaf: 

met vertraagde afhankelijkheden zonder vertraagde afhankelijkheden 

A 

I ~ 

I B )c 
" ' E D 

_I 

I 

I_ Figuur 1.5 

Gewoonlijk wordt de oplossing van een econometrisch model tijdstap voor 
tijdstap berekend. Hierbij worden alle endogenen op tijdstip t berekend 
alvorens over te gaan naar de behandeling van het model op tijdstip t+l. Dit 
heeft tot gevolg dat op ieder willekeurig t;jdstip t de waarden van alle 
endogenen op de vorige tijdstippen t-1. t-2 .... als bekend verondersteld mogen 
worden. Wil men nu de afhankelijkheicts-representatie gebruiken om een 
optimale oplossingsvolgorde voor het model op ieder tijdstip t te bepalen. dan 
heeft het weinig zin om de vertraagde afhankelijkheden in de representatie 
mee te nemen. Deze vertraagde afhankelijkheden hebben immers betrekking 
op bekende waarden. en zullen dus geen invloed uitoefenen op het 
berekeningsproces op tijdstip t. In dit geval zal A dus niet direct van E 
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afhangen. 

In contrast hiermee kan men er ook voor kiezen om het model niet tijdstip 
voor tijdstip. maar vergelijking voor vergelijking te berekenen. In dat geval 
wordt dus de volledige tijdreeks van een vergelijking bepaald voordat naar de 
volgende vergelijking wordt overgegaan. Nu heeft het duidelijk wel zin om 
vertraagde afhankelijkheden in de afhankelijkheids-representatie op te 
nemen. teneinde hiermee een optimale oplossingsvolgorde te bepalen. Een kri
tische lezer zal zich wellicht afvragen. wat de zin van de in deze alinea 
beschreven benadering is. Tenslotte is de zo verkregen afhankelijkheicts
representatie in de meeste gevallen ingewikkelder dan de vorige. en is de 
beschreven berekeningsmethode hoogst waarschijnlijk minder e:fficiën t. Een 
voordeel van deze aanpak is echter dat alle wederzijdse samenhangen tussen 
de endegenen in de afhankelijkheicts-representatie aanwezig zijn. Bij de 
vorige aanpak is het zeer wel mogelijk. dat dynamische samenhangen voor de 
afhankelijkheicts-matrix of -graaf verborgen blijven. Het grote belang van dit 
voordeel zal in de volgende paragrafen blijken. wanneer de afhankelijkheicts
graaf niet alleen zal worden toegepast voor het verkrijgen van een 
berekenings-volgorde. maar ook voor het verkrijgen van een schattings
volgorde voor een model. 

1.3.1. Interdependentie in recursieve modellen. 
Om de toepassing van afhankelijkheicts-grafen op algemene interdepen

dente modellen in te leiden zal in deze paragraaf speciaal ingegaan worden op 
recursieve modellen. Dit zijn modellen. waarin zich geen terugkoppelingen 
bevinden. Dit is het duidelijkst te constateren met een afhankelijkheicts-graaL 
die in dat geval acyclisch en tevens zijn eigen minimal spanning tree zal zijn. 
Het bepalen van een optimale oplossingsvolgorde is dus uitermate eenvoudig. 

De in deze paragraaf uiteen te zetten methoden zullen de basis vormen voor 
de aanpak van meer algemene modellen. Voordat met de behandeling van 
deze methoden een aanvang wordt gemaakt moet eerst nog een opmerking 
gemaakt worden met betrekking tot de term 'recursieve modellen' in de titel. 
Hiermee wordt namelijk niet dezelfde klasse van modellen bedoeld als nor
maliter in de econometrie bedoeld wordt. Het :verschil zit in de afhankelijk
heicts-graaL die hierbij beschouwd wordt. Gewoonlijk gaat men uit van van 
de graaf zÓnder vertraagde afhankelijkheden. terwijl ik uit zal gaan van de 
graaf mèt venraagde afhankelijkheden. De reden hiervoor zal duidelijk wor
den. Op dit moment kan wel opgemerkt worder.. dat de door mij toegep~'Le 
definitie van recursiviteit strengere eisen aan het model oplegt dan de 
gebruikelijke definitie. Teneinde dit onderscheid duidelijk voor ogen te 
houden zal ik van nu af aan spreken over stricte recursiviteit. 

Wanneer we de afhankelijkheicts-graaf van een strict recursief model 
beschouwen. dan blijkt dat het mogelijk is om een oplossingsvolgorde aan te 
geven. waarin het model vergelijking voor vergelijking opgelost kan worden. 
Kennelijk is het mogelijk om voor iedere te berekenen tijdreeks de benodigde 
gegevens vooraf te berekenen. Dit impliceert echter. dat het model tevens is 
de gegeven volgorde. vergelijking voor vergelijking. geschat kan worden. 
Wanneer dan iedere vergelijking na schatting meteen berekend wordt. zullen 
de volgende schattingen kunnen profiteren van deze extra informatie. Wegens 
de stricte recursiviteit van het model zullen dan voor iedere schatting alle 
relevante berekeningen uit de rest van het model ter beschikking staan. Deze 
methode van het ineengevlochten schatten en berekenen van een model heeft 
een tweetal belangrijke gevolgen voor het schattingsproces: 
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• Omdat bij iedere schatting van parameters in de lopende vergelijking de 
berekende waarden uit voorgaande vergelijkingen gebruikt worden. 
heeft men geen last van de ruis in de metingen van de voorgaande 
tijdreeksen. Dit heeft tot gevolg dat (bij correcte specificatie van de 
voorgaande vergelijkingen) er in de schattingen voor de parameters in de 
lopende vergelijking geen Simultaneous Equation Bias optreedt. De 
toepassing van Single Equation methoden zal in dit geval dus consistente 
schattingen opleveren. 

• Wanneer er (wegens de altijd aanwezige stochastische fouten in de meet
gegevens) fouten in de parameterschattingen van een gegeven vergelij
king optreden. dan zullen deze fouten onmiddelijk hun weerslag vinden 
in de berekende tijdreeksen. Aangezien deze tijdreeksen weer voor vol
gende schattingen gebruikt worden. zullen deze berekeningsfouten geheel 
of gedeeltelijk gecompenseerd kunnen worden door opvolgende schat
tingen. Hierdoor wordt voorkomen dat er aan de einden van de 
afhankelijkheidsketens cumulatieve rekenfouten gaan ontstaan. omdat 
de schattingsfouten toevalligerwijs allemaal dezelfde kant op werken 
(normaliter zou men globaal een cumulatieve rekenfout. evenredig met 
de wortel uit het aantal in de keten voorafgaande parameters 
verwachten). Een acceptabele tracking performance zal dus ook voor 
tijdreeksen achteraan in de causale ketens gegarandeerd zijn. Bij dit alles 
is aangenomen. dat de specificaties van alle vergelijkingen in het model 
correct zijn. 

De procedure van ineengevlochten schatting en berekening biedt tevens een 
eenvoudige en natuurlijke oplossing voor het probleem van de verborgen 
variabelen. Men kan namelijk een vergelijking. die een verborgen variabele 
berekent, samenvoegen met een direct daarvan afhankelijke vergelijking. 
waarvoor wèl gegevens beschikbaar zijn. Dit komt in feite neer op het 
algebraïsch ïnvullen' van de uitdrukking voor een verborgen variabele in de 
vergelijking voor een waarneembare variabele. het is zelfs mogelijk om deze 
werkwijze niet alleen toe te passen bij verborgen variabelen. maar ook bij 
variabelen. waarvoor slechts vage gegevens ter beschikking staan. of waarvan 
de gegevens van onzuiverheden verdacht worden. Zo kan de gevonden 
berekeningsvolgorde van het model dus gebruikt worden om schattings
problemen bij individuele vergelijkingen te omzeilen. 

Het gevolg van deze aanpak is. dat bij alle parameterschattingen die 
plaats-...:inden de waarden voor de parameters die 'eerder' in de causale volg
orde van het model liggen gegeven zijn. Iedere parameter wordt dus voorwaar
delijk geschat onder aanname van de verkregen waarden voor alle 'voor
gaande' parameters. Hierdoor zal met name de schatting van parameter
combinaties. zoals die voorkomen in het voorbeeld in figuur 1.2. efficiënter 
plaats kunnen vinden dan bij toepassing van Single Equation technieken het 
geval is. Omdat bij deze procedure uitgegaan wordt van de causale structuur 
van het model zou ik dan ook willen spreken van causale parameter
schatting. Aangezien bij deze werkwijze elke parameterschatting plaatsvindt 
met medeweging van alle relevante resultaten uit de rest van het model. kan 
men hier spreken van Pull lnformation schattingen. De zo verkregen schat
tingen zullen dan ook de voordelen van Full lnformation schattingen. met 
name op het gebied van tracking performance. bezitten. Het opvallende is 
echter. dat deze schattingen zijn verkregen door toepassing van een Single 
Equation techniek. en dus ook de voordelen van Single Equation schattingen. 
met name de localiteit. zullen hebben. 
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1.3.2. Niet-recursieve modellen 

In de voorgaande paragraaf is getoond. dat de problemen die optreden 
bij Simultaneous Equation schattingen in het geval van strict recursieve 
modellen op elegante wijze opgelost kunnen worden. De hierbij verkregen 
parameterwaarden combineren de gunstige eigenschappen van een gemak
kelijke interpreteerbaarheid en een goede tracking performance voor het 
gehele model. In de econometrische praktijk missen echter vrijwel alle van 
enig belang zijnde modellen de eigenschap van stricte recursiviteit. zodat de 
bovenstaande methode niet op deze modellen toegepast kan worden. 

Het zou echter een te snelle en eenvoudige conclusie zijn om hierin zonder 
meer te berusten zonder een verdere analyse. Men kan namelijk een verder 
onderscheid tussen modellen aanbrengen dan uitsluitend een verdeling tussen 
'recursief' en 'niet recursief'. ofwel ïnterdependent'. Beschouw bijvoorbeeld 
een model. dat uit een strict recursief model ontstaan is door toevoeging van 
één enkele terugkoppeling. Men kan zich voorstellen dat een dergelijk model 
als zijnde bij benadering recursief beschouwd kan worden. Het is kennelijk 
mogelijk om een onderscheid te maken tussen zwak-interdependente en 
sterk-interdependente modellen. Men zou in het algemeen kunnen denken dat 
zwak-interdependente modellen ontstaan zijn uit strict recursieve modellen 
door toevoeging van enkele samenhangen. 

De in de vorige paragraaf beschreven causale schattingstechniek kan nu niet 
toegepast worden omdat er daarbij vanuit gegaan werd dat alle causale ketens 
in het model een beginpunt hadden. Bij het optreden van afhankelijkheiels
lussen is aan deze aanname echter niet voldaan. Het is daarom in deze situatie 
niet mogelijk om op eenvoudige wijze voor elke parameterschatting alle 
relevante gegevens uit het model ter beschikking te hebben. Op dit punt 
treedt het fundamentele verschil tussen Single Equation- en Simultaneous 
Equation methoden aan het licht: 

• Bij Single Equation technieken wordt in het geheel geen poging gedaan 
om informatie uit de rest van het model te verkrijgen. Voor Single 
Equation technieken is er dus geen onderscheid tussen recursieve en 
niet-recursieve modellen. 

• Bij Simultaneous Equation technieken wordt het model nu rigoreus als 
één stelsel van vergelijkingen aangepakt. waarbij alle informatie uit de 
rest van he: r::::odel in één of andere vorm meegenomen wordt. Hier vor
men niet-recursieve modellen een essentiële complicatie. 

Het is al eerder gezegd. dat het aantal (directe) afhankelijkheden in de meeste 
econometrische modellen vrij klein is ten opzichte van het aantal grootheden. 
Als gevolg hiervan is ook het aantal lussen van afhankelijkheden in een ge
middeld model vrij klein. Men zou zich daarom af kunnen vragen. of de 
rigareuze aanpak op basis van de Simultaneous Equation benadering wel zin
vol is. gezien ook de problemen die zich hierbij voordoen (zie par. 1.2.2.). Het 
is namelijk ook mogelijk om in het gehele systeem een aantal grootheden als 
gegeven te beschouwen. en de overige grootheden te behandelen volgens de 
causale schattingsprocedure die beschreven w~rd in par. 1.3.1. Op deze wijze 
kan men trachten een compromis te zoeken tussen de Single Equation- en de 
Simultaneous Equation aanpak. In het verdere betoog zou ik de verzameling 
van aangenomen grootheden de (schattings-) basis van het model willen noe
men. 

Men dient dan uiteraard deze basis zodanig te kiezen. dat toepassing van de 
causale schattingsprocedure mogelijk wordt. Dit betekent dus. dat elke 
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causale keten in het model minus de basis een begin heeft. In termen van de 
afhankelijkheicts-graaf van een model kan men deze voorwaarde eenvoudig 
voorstellen: voor ieder van de grootheden uit de basis-set geldt namelijk. dat 
deze niet meer ten dienste van volgende schattingen berekend worden. Dit 
kan men dit voorstellen door alle bogen naar de basis-grootheden weg te 
nemen. Deze bogen stellen namelijk de invloeden op deze grootheden voor. en 
die worden niet meer meegerekend in de schattingsprocedure. Voorwaarde 
voor de toepasbaarheid van causale schatting in deze representatie is dat de 
overgebleven graaf geen circuits meer mag bevatten. 

Hiermee is een minimale eis aan de keuze van de schattingsbasis gesteld. Deze 
eis laat echter nog een grote vrijheid in de keuze van de basis bestaan. Een 
verdere eis kan aan de basis-keuze opgelegd worden door in overweging te 
nemen dat voor iedere grootheid. die aan de basis toegevoegd wordt. een aan
tal afhankelijkheden in het model niet meer meegerekend wordt. Wil men 
nu de simultane context. waarin iedere vergelijking van het model zich 
bevindt. tijdens het schattingsproces zoveel mogelijk meewegen. dan is het 
zinvol om de basis zodanig te kiezen dat de gezamelijke invloed van de niet 
meer meegerekende samenhangen op de schattingen minimaal is. 

De vraag is nu. hoe deze 'gezamelijke invloed' minimaal gekozen kan worden. 
Wanneer alle grootheden in het model als gelijkwaardig worden beschouwd 
dan komt dit uitgangspunt van minimale invloed neer op het vinden van een 
basis. bestaande uit het kleinst mogelijke aantal grootheden. Dit probleem. 
ook wel het probleem van het vinden van een minimal feedback set genoemd. 
is bekend in de grafen-theorie. Een toepassing hiervan bij het bepalen van een 
optimale oplossings-volgorde van een stelsel vergelijkingen wordt beschreven 
in lit.[3]. hfst. 8. pp 135. Met optimaal wordt dan bedoeld dat de volgorde 
zodanig gekozen wordt dat het aantal iteraties. dat nodig is om het stelsel op 

· te lossen. zo klein mogelijk is. De achtergrond van het zoeken van een 
minimal feedback set is in deze situatie in feite hetzelfde als bij causale 
parameterschatting: men tracht uit te gaan van een minimale hoeveelheid 
aangenomen informatie. om in iedere iteratie de samenhangen binnen het 
model zoveel mogelijk mee te rekenen. 

Aan het begin van de vorige alinea werd gesteld: "wanneer alle grootheden in 
het model als gelijkwaardig worden beschouwd". Men kan zich echter 
afvragen of bet zinvol zou kunnen zijn om onderscheid te maken tussen de 
verschillende grootbeden in het model. Het gaat er tenslotte om de basis 
zodanig te kiezen. dat de totale invl~d (volgens één of ander criterium) van 
de niet-meegerekende samenhangen minimaal is. Ik zou op dit moment overi
gens niet de suggestie willen wekken een volledige opsomming te kunnen 
geven van alle factoren. die hierbij een rol spelen. Ik zou me willen beperken 
tot het geven van enige overwegingen. die hiermee verband houden. 

Voorafgaande aan deze discussie is het wellicht nuttig om aan te geven op 
welke manier de keuze van een basis invloed uitoefent op de uit te voeren 
parameterschattingen. Dit kan het eenvoudigst aangegeven worden wanneer 
we uitgaan van een ïdeale situatie': laat dit zijn de situatie waarin voor iedere 
vergelijking de parameters geschat worden met medeweging van de 
parameterwaarden en simulatie-resultaten uit de rest van het model. In dit 
geval zou men de parameterschattingen en de simulaties 'consistent' kunnen 
noemen. Deze situatie kan ïdeaal' genoemd worden omdat in deze situatie de 
parameterschattingen niet (direct) beïnvloed worden door meetfouten in 
andere grootheden. Men is dan het probleem van de simultaneous equation 
bias kwijt. Deze situatie kent overigens ook nog een aantal minder ideale 
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eigenschappen. maar daarover later meer. 

Wanneer we nu echter. in een gegeven model. een basis kiezen en vervolgens 
causale schatting toe gaan passen. dan vinden de eerste schattingen (aan het 
begin van de causale ketens) net als bij een Single Equation techniek plaats op 
basis van de meetgegevens voor de basis-grootheden. Na schatting en bereke
ning van de causale ketens (nog steeds uitgaande van de gegevens voor de 
basis-grootheden) zullen er voor de basis-grootheden echter resultaten bere
kend zijn die verschillen van de meetgegevens. al was het alleen al vanwege 
de meetfout. In deze situatie is bij de schatting dus uitgegaan van een stel 
aannamen (de tijdreeksen voor de basis-grootheden) die vervolgens niet door 
het model waargemaakt worden. Wordt het model nu iteratief opgelost. dan 
zal het duidelijk zijn dat de oplossingen voor alle grootheden weg zullen gaan 
lopen van de meetgegevens. Is het. in tegenstelling tot het voorafgaande. zo 
dat na schatting en berekening van de causale ketens de meetgegevens voor de 
basis-grootheden door het model gereproduceerd worden. dan kan geconclu
deerd worden dat de vooraf gestelde aannamen door het model gerecht
vaardigd zijn en hoeft het model niet eens meer iteratief berekend te worden. 
In dit licht beschouwd zou men dus de basis zodanig willen kiezen dat de 
meetgegevens van de basis-grootheden zo nauwkeurig mogelijk gereprodu
ceerd worden door het model. 

Een verschil tussen gegevens en berekeningen van de basis-grootheden. dat 
altijd. zelfs in het geval van een correct gespecificeerd model met exacte 
parameter-waarden. zal optreden is de meetfout. Het is tenslotte niet de 
bedoeling en zelfs ongewenst dat het model de meetfouten gaat reproduceren. 
Dit impliceert echter dat. wil men een zo hoog mogelijke graad van reproduc
tie voor de basis-tijdreeksen halen. grootheden met een kleine meetfout 
voorkeur genieten bij de keuze van een basis. Kiest men namelijk grootheden 
met een kleine meetfout in de basis. dan is men er a priori al zeker van. dat 
het deel van de meetgegevens. dat zeker niet door het model gereproduceerd 
zal worden. klein zal zijn. Ook vanuit een ander gezichtspunt is de voorkeur 
voor grootheden met een kleine meetfout in de basis begrijpelijk. De meet
fouten in de aangenomen tijdreeksen zullen namelijk aanleiding tot Single 
Equation Bias gaan geven. Wanneer deze meetfouten relatief klein zijn zal ook 
de geïntroduceerde Single Equation Bias klein zijn. Het is dus in ieder geval 
duidelijk dat bij alternatieve bases met gelijke aantallen elementen de basis 
met de minste meetfo::ten de voorkeur verdient. Het zou echter zelf" kunnen 
gebeuren dat het gur.:-::5er is een basis met een groter aantal eleme::~en d.an 
het strikte minimum te kiezen. wanneer deze extra aannamen gecompenseerd 
worden door een grotere nauwkeurigheid van de aangenomen informatie. 

Een ander aspect van reproduceerbaarbeid van de basis-grootheden is verbon
den aan het tijdsverloop van deze grootheden. Met name de karakteristieke 
tijdsduur van veranderingen in de waarden van die grootheden is hierbij van 
belang. Wanneer men in figuur 1.6 het verloop van de particuliere consump
tie resp. de particuliere investeringen gedurende de periode 1960-1982 bestu
deert. dan blijkt de ontwikkeling van de consumptie veel 'gladder' te verlo
pen dan de ontwikkeling van de investeringen. Anders gezegd: het verloop 
van de consumptie vertoont veel minder turning points (dat zijn punten waar 
d·e afgeleide van teken veranderd) bevat dan het verloop van de invester
:ngen. Nu blijkt in de praktijk. dat het correct simuleren van de turning 
points van een tijdreeks een moeilijke aangelegenheid is. Dit betekent dus dat 
de kans. dat het geschatte model de tijdreeks voor de investeringen accuraat 
reproduceert. veel kleiner is dan de kans. dat het consumptie-gedrag 
nauwkeurig gereproduceerd wordt. Deze constatering geeft ertoe aanleiding 
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Particuliere consumptie en particuliere investeringen in de periode 1960-1982 
(in miljoenen guldens. prijzen van 1970) 

om bij voorkeur grootheden. waarvan het verloop weinig turning points ver
toont. in de basis op te nemen. Meer in het algemeen zou men ook kunnen 
zeggen. dat men bij voorkeur de grootheden. die naar men aanneemt 
nauwkeurig door het model gereproduceerd kunnen worden. in de basis 
plaatst. 

Een klasse van grootheden die in de meeste econometrische modellen bij 
schatting speciale aandacht verdient is wat ik zou willen noemen de klasse 
van saldo-grootheden. Hieronder versta ik grootheden. die berekend worden 
als het verschil of het quotiënt van twee qua orde van grootte gelijke 
grootheden. Voorbeelden hiervan zijn de werkloosheid (verschil van arbeids
aanbod en de vraag naar arbeid) en de bezettingsgraad van produktie
capaciteit (het quotiënt van daadwerkelijke en mogelijke produktie). Dit type 
grootheden is namelijk erg gevoelig voor afwijkingen in de grootheden. waar
van ze afhankelijk zijn. Tevens komen deze saldo-variabelen vaak voor als 
verklarende variabelen in de gedragsvergelijkingen van het model. Zo heeft 
bijvoorbeeld de werkloosheid invloed op de ontwikkeling van het loonpeil. 
Op deze wijze kunnen saldo-variabelen vaak gezien worden als de 'sleutel
grootheden' in een model: wanneer deze grootheden accuraat gesimuleerd 
kunnen worden. dan kunnen alle grootheden i.n het model accuraat gesimu
leerd worden. Aan de andere kant betekent dit echter dat bijvoorbeeld een 
nauwkeurige simulatie van het arbeids-aanbod in een model niet noodzake
lijkerwijs leidt tot een nauwkeurige simulatie van de werkloosheid. Wanneer 
nu het arbeids-aanbod in de basis is opgenomen. geeft een goede reproductie 
van deze basis nog geen garantie voor een goede simulatie van het model. 

Bij het afwegen van deze argumenten moet overigens niet uit het oog verloren 
worden dat niet alleen de eigenschappen van de basis-grootheden zelf een rol 
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spelen. maar ook de invloed. die deze grootheden op de rest van het model 
hebben. Met andere woorden: de sterkte van de causale verbanden (uit
gedrukt in bijvoorbeeld het relatieve aandeel van een verklarende variabele in 
de totale variantie van de verklaarde variabele) speelt duidelijk een rol. Een 
kleine totale invloed van een variabele op de rest van het model is een reden 
om deze variabele in de basis op te nemen. omdat de daarmee gestelde aan
name dan ook van beperkte betekenis zal zijn. 

Uit deze paragraaf moge duidelijk worden dat de keuze van een basis voor een 
model geen eenvoudige zaak is. en dat verschillende aspecten in ogenschouw 
genomen moeten worden. Hier staat echter wel tegenover dat het heel goed 
mogelijk is dat de genoemde aspecten grotendeels parallel lopen. Zo zullen 
sterke causale verbanden (een grote rondgaande versterking) in een lus in het 
algemeen aanleiding geven tot gedrag met een korte karakteristieke tijd. 
oftewel tot een verloop met veel turning points. Tevens zullen de meest 
nauwkeurig meetbare grootheden vaak sterk geaggregeerde grootheden zijn 
(zoals het nationaal produkt). die meestal een traag verloop met weinig turn
ing points kennen. Men kan dus verwachten dat in vele modellen de meet
fouten, de dynamiek en de sterkte van de causale verbanden in relatie tot 
elkaar staan. hetgeen de basis-keuze in de praktijk dan weer zou vereenvoudi
gen. 

1.3.3. Submodellen 

In de meeste econometrische modellen zal de basis uit meer dan één vergelij
king bestaan. Dit betekent. dat er in de meeste modellen meerdere causale 
lussen aanwezig zijn. In figuur 1. 7 is een voorbeeld van een dergelijke situatie 
gegeven. 

Figuur 1.7 
Een interdependent model met twee lussen. 

Wanneer men in dit voorbeeld als basis de grootheden D en C kiest. dan kan 
bij toepassing van causale schatting het model geschat worden in de volgor
den A-B-D-e en A-B-c-D . .:\"eem aan dat de laatste volgorde gekozen wordt. 
Wanneer de schattingsprocedure nu echter ge';orderd is tot en met de verge
lijking C. dan is de lus B-e geheel geschat. Wanneer nu een causale bereke
ning van de keten A-B-c gemaakt wordt zal meestal blijken dat de berekende 
tijdreeks voor C niet gelijk is aan de meet.reeks. Dit betekent echter dat de 
reeks voor B. die immers berekend was met lje meetgegevens voor C. niet 
meer in overeenstemming is met de meest recent berekende waarden voor C. 
Een belangrijk gevolg voor het schattings-preces is dan het feit. dat eventuele 
fouten in de relatie c- B niet in de tijdreeks voor B tot uitdrukking komen. 

r 
i 
I 
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en dus niet bij volgende schattingen gecompenseerd kunnen worden. Dit 
gebrek aan compensatie zal de uiteindelijke tracking performance van het 
model nadelig kunnen beïnvloeden. 

Op dit punt kan er dan toe over gegaan worden om deze lus B-e iteratief te 
berekenen. Men beschouwt de lus B-e dan in feite als een submodel dat na 
schatting meteen volledig opgelost kan worden. Door het bepalen van deze 
oplossing worden dan berekende tijdreeksen voor B en C verkregen. die vol
doen aan alle tot dusver geschatte relaties in het model. Er is nu dus sprake 
van consistentie tussen de tot dusver geschatte relaties en de tot dusver 
berekende tijdreeksen. In deze berekende tijdreeksen zullen dan ook alle tot 
dusver gemaakte fouten in het model (in de relaties A-B, B- C en c- B) 
vertegenwoordigd zijn. Door nu de aldus berekende tijdreeks voor B bij 
schatting van D te gebruiken. kunnen de parameters in de vergelijking voorD 
gebruikt worden om alle eventuele fouten in de vergelijking voor A en in het 
submodel B-e te compenseren. Vanuit de optiek van de keuze van een basis 
voor een model zou men ook kunnen zeggen dat door de onmiddelijke bereke
ning van submodellen kan de vergelijking voor D geschat wordt met een 
kleiner aantal aannamen omdat door de berekening van de lus B-e de aan
name van de tijdreeks voor C (deze zat immers in de basis) volledig 
geëlimineerd wordt. 

Op analoge wijze kan men ook complexer modellen met meerdere causale 
lussen opvatten als een geneste structuur van submodellen in submodellen. 
leder van deze submodellen bestaat dan uit een lus-structuur, waarin zijn 
opgenomen vergelijkingen en eventueel (sub- )submodellen. Men kan op deze 
manier aan iedere lus een submodel associëren, hetgeen inhoudt dat ieder sub
model één grootheid bevat die als basis voor dat submodel kan dienen. 
Schematisch kan men deze structuur weergeven zoals in figuur 1.8. Hierin is 
tevens een graaf gegeven. die deze indeling voortgebracht kan hebben. In deze 
weergave is duidelijk het recursieve karakter van de gegeven indeling te zien: 
het nesten van submodellen binnen submodellen kan in principe willekeurig 
vaak plaatsvinden. 

In de vorige alinea is al opgemerkt. dat het voorbeeld in figuur 1. 7 met de 
gegeven basis-keuze twee schattingsvolgorden toestaat. In de beschrijving van 
geneste submodellen is uitgegaan van de volgorde A-B-c-D. waarbij de lus 
B-e logischerwijs een submodel werd binnen de lus A-B-D. Bij de andere 
schattingsvolgorde (A-B-D-e) wordt echter. op grond van een analoge 
redenering. de lus A-B-D een submodel binnen de lus B-e. K-=nnelijk bevat 
de gegeven definitie van de structuur van een model dus een dubbel
zinnigheid. omdat niet aangegeven is welke lus zich op welk niveau binnen 
het model bevindt. Men zou ook kunnen zeggen dat er dubbelzinnigheid be
staat ten aanzien van de vraag in welke volgorde de aannamen van de basis
grootheden geëlimineerd zullen worden. Kennelijk is het dus mogelijk om. 
naast de beslissing welke grootheden in een basis worden opgenomen. ook 
mogelijk een volgorde. oftewel een hiërarchie in een basis aan te brengen. 

De argumenten om te beslissen. in welke volgorde de submodellen 
geëvalueerd zullen worden zijn dezelfde als de al in par. 1.3.2 genoemde 
argumenten voor de basis-keuze. Deze argumenten zijn gebaseerd op het 
minimaliseren van de hoeveelheid informatie in de gestelde aannamen. Op 
basis hiervan kan men dus stellen dat die basis-grootheid. waarvan de aan
name het zwaarst weegt. steeds als eerste geëlimineerd wordt. Het aan deze 
grootheid verbonden submodel zal dus als eerste geschat en berekend word.en. 
Analoog aan de al eerder gegeven argumenten om grootheden al of niet in de 
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basis te plaatsen kunnen nu een grote mate van meetruis of een verloop met 
veel turning points redenen zijn om een bepaalde grootheid snel uit de basis 
te elimineren. 

Met name gaat het hier dan om de dynamische eigenschappen (dus de karak
teristieke tijdsduur) van het submodeL Dit omdat het wel mogelijk is om een 
lange-termijn proces te beschouwen als opgebouwd uit een aantal tamelijk 
onafhankelijk van elkaar staande korte-termijn processen. maar het niet op 
enige wijze mogelijk is om een lange-termijn proces te zien als een onderdeel 
van een korte-termijn proces. Wanneer dit betrokken wordt op het voor
beeld in figuur 1.8 dan houdt dit in. dat de eigenschappen van de causale lus 
E-F-G in afzondering bestudeerd zouden kunnen word:n door alle andere 
grootheden (met name C enD) t>jdelijk als exogeen te beschouwen. Wanneer 
nu de invloed van C en D op de simulatie van de lus E-F-G op een duidelijk 
langere tijdschaal plaatsvindt dan de interakties in deze lus zelf. dan zal het 
gedrag van deze lus niet ernstig vervormd worden door de rest van het model 
als exogeen aan te nemen. Zou men echter in een model de korte-termijn ver
banden wegnemen. dan zou ook de simulatie over langere perioden vervormd 
worden. In deze situatie is het dan niet zinnig om de lange-termijn dynamica 
van het model te bestuderen. Wil men de eigenschappen van een model op een 
bepaalde tijdschaal bestuderen. dan dienen dus. naast alle interakties op die 
tijdschaal. ook alleinteraktiesop kortere tijds:halen meegerekend te worden. 

Uitgaande van deze redenering kan men er nu voor kiezen. om de submodel
len met de snelste dynamica het diepst in de hiërarchie te nesten. Als deze 
regel bij de bepaling van de eliminatie-volgorde in acht genomen wordt ver
krijgt men een functionele hiërarchische indeling van het model op basis van 
het dynamisch gedrag van de samenstellende delen. In deze situatie is het 
namelijk mogelijk om het begrip deelmodel in te voeren. Wanneer men een 
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deelmodel definieërt als een gegeven submodeL tezamen met alle dieper 
geneste (dus 'snellere') submodellen. die ermee samenhangen. dan is het op 
basis van de bovenstaande redenering zinvol om een dergelijk deelmodel 
afzonderlijk van de rest van het model te bestuderen. Ansluitend hierop kan 
men dan het begrip omgeving van een deelmodel definiëren als dat deel van 
het totale model. dat tijdelijk als exogeen beschouwd wordt. 

1.3.4. Niet-correcte modellen 

In de voorgaande paragrafen is achtereenvolgens besproken hoe men 
door middel van causale schatting parameters in recursieve modellen op 
elegante wijze kan schatten en hoe deze methode uitgebreid kan worden naar 
meer algemene modellen. Hierbij is gebleken dat causale schatting een goede 
benadering kan geven van Simultaneous Equation schatting. maar er is eigen
lijk geen argument gegeven om causale schatting te prefereren boven Simul
taneous Equation schatting. Bij de afgelopen verhandeling is er echter steeds 
van uit gegaan. dat het te schatten model geen specificatie-fouten bevat en dat 
de meetgegevens uitsluitend door witte ruis verstoord zijn. In de meeste 
praktijk-gevallen zal een model echter niet aan deze voorwaarden voldoen. en 
in dat geval treden er een aantal belangrijke verschillen tussen Simultaneous 
Equation- en causale schattingstechnieken aan het licht. 

A= f + gEx 1.9.1 

T =-hA+ m 1.9.2 

X= aY +dT 1.9.3 

Y =X +E; 1.9.4 

B = nY + pT 1.9.5 

· CB 
1.9.6 C=-

100 

Figuur 1.9 
Een model mei twee lussen 

Laten we het geval van een specificatie-fout eens nader bekijken. Beschouw 
hiertoe het model. gegeven in figuur 1.9. en veronderstel dat in de vergelijking 
voor T een specificatie-fout gemaakt is door m = 0 te stellen. In geval van 
toepassing van een Simultaneous Equation schattings-techniek zullen nu de 
schattingen voor alle overige parameters (f.g.a.d.n.h en p) onzuiver zijn. De 
tracking performance van het model kan echter wel goed zijn. wanneer de 
wijzigingen in deze parameters de misspecificatie in de vergelijking voor T 
kunnen compenseren. Is men voornamelijk geïnteresseerd in een goede track
ing performance dan zal men in deze situatie in feite niet eens meer belang 
stellen in zuivere schattingen voor f,g,a,d,n,h en p. maar alleen in optimaal 
gecompenseerde schattingen. Een nadeel van de Simultaneous Equation aan
pak in deze situatie is echter wel. dat op basis van de verkregen parameter
schattingen en simulaties van het model niet of nauwelijks te achterhalen is 
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waar de misspecificatie zich bevindt. Dit laatste is een direct gevolg van het 
interdependente karakter van het model. 

In contrast hiermee zullen bij toepassing van een Single Equation techniek de 
schattingen voor de overige parameters niet beïnvloed worden door de 
specificatie-fout m = 0. Alleen de schatting h zal zeker onzuiver zijn. omdat 
met deze parameter getracht zal worden de fout te compenseren. De parame
ters in de andere vergelijkingen zullen dus weliswaar niet met een extra 
onzuiverheid belast worden. maar juist daarom zullen het geen optimaal 
gecompenseerde schattingen zijn. Hierdoor zal de tracking performance in deze 
situatie waarschijnlijk niet al te best zijn. 

Eens te meer blijkt hier de causale schattings-metbode een middenpositie in te 
nemen. Zou het model in figuur 1.9 namelijk geschat worden met als basis de 
groothedenYen C. en met de lus van Y opgenomen binnen de lus van C. dan 
zal schatting van de vergelijkingen plaatsvinden in de volgorde A-T-X-Y-B-c. 
Bij toepassing van deze procedure zullen dus de schattingen voor f en g niet 
belast worden met een extra onzuiverheid. Dit is zo omdat de vergelijking 
voor A (bij de gegeven basis) causaal vóór de vergelijking voor T komt. De 
overige parameters zullen zeker onzuiver zijn, omdat hiermee de specificatie
fout m = 0 zoveel mogelijk gecompenseerd zal worden. 

Op dit punt is het echter mogelijk om van de submodel-structurering gebruik 
te maken om meer controle uit te oefenen op het schattings-proces. Wanneer 
de lus X-Y namelijk als een op zichzelf staand submodel wordt beschouwd, 
dan kan men ervoor kiezen om dit submodel ook geheel. op zichzelf. met 
gebruikmaking van uitsluitend meetgegevens uit de omgeving. te schatten. In 
het gegeven voorbeeld betekent dit dat de parameters a end in de vergelijking 
voor X niet beïnvloed worden door de specificatie-fout in de vergelijking voor 
T. Op deze wijze is het dus mogelijk om. indien gewenst. een zekere mate van 
isolatie van specificatie-fouten te bereiken. Hier staat natuurlijk tegenover dat 
de parameters a en d nu niet meer gebruikt kunnen worden om de 
specificatie-fout in de vergelijking voor T te compenseren: a en d worden 
locaal geschat. De keuze van het al dan niet isoleren van eventuele 
specificatie-fouten zal dus altijd het resultaat van een compromis zijn. 

Het kan dus voordelig zijn om een gegeven causale lus van zijn omgeving te 
isoleren, wanneer men geïnteresseerd is in het gedrag van deze lus op zich en 
daarbij vermoedt of aanneemt dat in de omgeving van deze lus specificatie
fouten eer: rol spelen. Enigzins tegengesteld hieraan kan bet ook zijn. dat men 
in princ:pe niet geïnteresseerd is in het interne gedrag van eer: submodeL maar 
uitsluitend in de rol, die dat submodel in het grotere geheel speelt. In dat 
geval zou men ervoor kunnen kiezen om niet alleen het submodel te schatten 
met medeweging van zijn omgeving. maar ook om na berekening en eliminatie 
van de betrokken basis-grootheid een geselecteerde verzameling parameters 
uit het submodel opnieuw te schatten. Men zou deze parameters globale 
parameters kunnen noemen: ze worden aangepast teneinde het resulterende 
gedrag van het betrokken submodel in zijn omgeving te optimaliseren, waar
bij in principe geen aandacht wordt gegeven aan het interne gedrag van het 
submodel op zich. Deze benadering zal met name toepasbaar zijn wanneer het 
betrokken submodel bestaat uit minder belangrijke hulpvergelijkingen, waar
voor de meetgegevens niet zo goed bekend zijn en/ of langs een om weg zijn 
verkregen. 

Een belangrijke eigenschap van causale schatting in gestructureerde modellen 
is dus, dat de localiteit van de individuele parameters naar behoefte aangepast 
kan worden. Dit in tegenstelling tot de situatie bij Single of Simultaneous 
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Equation technieken. welke altijd uitgaan van volledige resp. geen enkele 
localiteit. De gebruiker kan deze localiteit instellen afhankelijk van de vraag 
of deze parameters voorkomen in hoofd- of hulp-vergelijkingen. en van de 
vraag of men geïnteresseerd is in het afzonderlijke gedrag van het betrokken 
submodel of niet. Tevens heeft men de mogelijkheid om specificatie-fouten te 
isoleren om het optreden van onzuivere parameter-schattingen zoveel 
mogelijk te voorkomen. terwijl daar waar mogelijk de globaliteit zoveel 
mogelijk gehandhaafd wordt teneinde een acceptabele tracking performance te 
bereiken. 
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2. Het analyse-programma 
In dit hoofdstuk zou ik wat nader in willen gaan op de implementatie 

van de in hoofdstuk 1 beschreven methoden van parameter-schatting in de 
context van het totale model. De lezer van dit verslag kan dit hoofdstuk des
gewenst overslaan en meteen verder gaan met hoofdstuk 3. waarin enige 
praktische resultaten van deze methode beschreven worden. 

In hoofdstuk 1 is beschreven op welke wijze het mogelijk is om te komen tot 
een functionele indeling van een gegeven model. en wat de mogelijke gevolgen 
hiervan zijn voor het schattings-proces. Ik zal op deze plaats de belangrijkste 
punten hiervan resumeren: 

1. De vergelijkingen van een model worden op causale volgorde geschat. 
waarbij steeds gebruik gemaakt wordt van voorgaande berekeningen. 
Als gevolg hiervan kan tijdens het schattings-preces compensatie 
optreden van de tot dusver gemaakte fouten in specificaties. schattingen 
en meetgegevens. Dit staat beschreven in par. 1.3.2. 

2. 

3. 

4. 

Ook wordt in par. 1.3.2. uiteengezet dat het bij causale schatting nood
zakelijk is om een basis te kiezen om de schatting te beginnen. alsmede 
de overwegingen op grond waarvan een dergelijke basis gekozen kan 
worden. 

Een model met meerdere causale lussen kan ingedeeld worden in submo
dellen. Deze submodellen bieden de mogelijkheid om de oplossing van 
een aantal causale lussen al tijdens het schattings-preces te bepalen, 
zodat de interdependentie in deze lussen bij verdere schatting 
meegewogen kan worden. Hierdoor wordt de consistentie tussen bere
kende tijdreeksen en uitgevoerde schattingen gehandhaafd. Dit aspect is 
beschreven in par 1.3.3. 

De submodellen in een model kunnen op grond van de karak'teristieke 
tijdschaal van hun interacties hiërarchisch ingedeeld worden. zoals 
beschreven is in par. 1.3.3. Deze indeling leidt dan tot de invoering van 
het begrip deelmodel. hetgeen een onderdeel van het totale model is 
waarvan het zinvol is om het onafhankelijk te bestuderen. Hieraan 
gekoppeld is het begrip omgeving van een deelmodeL Dit is niets anders 
dan dat gedeelte van het model. wat buiten het deelmodel valt. en 
tijdens de evaluatie tijdelijk als exogeen beschouwd wordt. 

Het laatste punt ~'1 dit resumé betreft het begrip isolatie. Dit houdt in 
dat ten behoeve \·::.n het schattings-preces gedeelten van het model van 
elkaar geïsoleerd worden door bij schatting uit te gaan van meetgegevens 
i.p.v. berekeningen voor bepaalde verklarende variabelen. Hiermee kan 
voorkomen worden. dat fouten in deze gedeelten de schattingen in 
andere gedeelten beïnvloeden. Met name gaat het hier dan om het 
isoleren van deelmodellen van hun omgeving. Over de voor- en nadelen 
van deze isolatie is in par. 1.3.4 gesproken. 

Een programma. waarmee men de causale schattings-techniek wil implemen
teren. dient dus in staat te zijn om een gegeven model uitgaande van de 
bovenstaande begrippen te verwerken. Wanneer het voorbeeld uit figuur 1.8 
(nog eens herhaald in figuur 2.1) hierbij betrokken wordt. dat betekent dit 
dat het programma in staat moet zijn om bijvoorbeeld de causale lus E-F-G 
(in die volgorde) te schatten en berekenen. uitgaande van de meetgegevens 
voor C en D. In dat geval is de lus E-F-G dus het actuele deelmodeL en de 
rest van het model is de omgeving hiervan. Wanneer echter het deelmodeL 
bestaande uit de submodellen van G en I geschat wordt. dan dient de lus E-
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F-G berekend te worden uitgaande van de berekende waarden voor C en D. 
Bij schatting van de lus E-F-G dient het programma naar keuze van de 
gebruiker uit te kunnen gaan van de meetgegevens voor C en D (isolatie van 
het submodel van G). of van de berekeningen voor C en D (geen isolatie. de 
vergelijkingen voor E. Fen G worden voor compensatie gebruikt). 

Model (niveau 0): 
vergelijking( A) 
vergelijking( B) 
Submodel (niveau 1 ): -,...---

vergelijking(C) 
vergelijking( D) 
Submodel (niveau 2): r

vergeli jking(E) 
vergeli jking(F) 
basisCG) .._ 

vergel i jking(H) 
basis(/) ..._ __ _ 

vergelijking(J) 
Submodel (niveau 1): P'--

vergeli jking(K) 
basis(L) •'--

vergelijking(M) 
basis(N) 

Figuur 2.1 
Geneste submodellen 

In dit hoofdstuk zullen met name de algemene opzet van en een aantal 
trade-offs in de realisatie van deze verwerkingsmethode ter sprake komen. 
Een diepgaande verhandeling over het volledige programma is op deze plaats 
niet praktisch. ten eerste omdat dit de behandeling van ongeveer 5300 regels 
Pascal-tekst zou vereisen. en ten tweede omdat aanzienlijke delen van het 
programma een aantal huishoudelijke taken verrichten en in feite standaard
algorithmen zijn. Deze onderdelen zullen dan ook slechts vluchtig besproken 
worden. waarbij met name hun functie in het geheel en hun praktische beper
kingen genoemd zullen worden. 

Het analyse-programma. genaamd ima (staande voor interactieve model 
analyse) is opgebouwd als een model-interpreter. Het begrip interpreter is 
afkomstig uit het vakgebied van van de programmeertalen. Het gaat hierbij 
om een implementatie van een programmeertaal (helaas meestal BASIC) 
waarbij een programma niet. zoals bij een compiler. eerst vertaald en vervol
gens uitgevoerd wordt. maar waarbij de statements van het programma direct 
worden uitgevoerd. Het grote voordeel van een dergelijke implementatie is 
het interactieve karakter ervan: geschreven programma's hoeven niet eerst 
gecompileerd en gelinked te worden en bij eventuele fouten kan het pro
gramma onmiddelijk gewijzigd worden. Tevens is het zeer eenvoudig om de 
uitvoering van het programma te volgen en tussenresultaten te inspecteren. 
Op analoge wijze kan men met ima de vergelijkingen van een model een
voudig intypen en vervolgens het gehele model of delen daarvan gaan schat
ten en berekenen. Tijdens een sessie kunnen zonder meer wijzigingen in het 
model aangebracht worden. of kunnen allerlei opties aan- en uitgezet worden. 
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Men zou de werking van ima ook kunnen vergelijken met de werking van een 
spreadsheet. Ook daarin kan men vergelijkingen invoeren en om berekeningen 
vragen. Een belangrijk verschil tussen ima en een spreadsheet (of een 
geïnterpreteerde programmeertaal) is het feit. dat ima gericht is op ver
gelijkingen (in plaats van getallen of statements). Het begrip 'vergelijking' 
vat ik hier aanzienlijk ruimer op dan alleen wiskundige formules. Ik bedoel 
hier met een vergelijking een geheel van formules. meetreeksen. causale bin
dingen en ondersteunend commentaar. dat betrekking heeft op één bepaalde 
grootheid. Het programma biedt dan ook diensten. die gericht zijn op ver
gelijkingen: formules invoeren en wijzigen. meetreeksen onderhouden. 
grafische weergave. schatten en berekenen. Ima biedt hiernaast nog een dienst 
die niet vergelijkbaar is met één van de functies van een spreadsheet of een 
programma-interpreter. namelijk het analyseren van de onderlinge causale 
verbanden tussen de vergelijkingen van een model. Al de hier genoemde zaken 
zullen in dit hoofdstuk zowel qua gebruik als qua implementatie aan de orde 
komen. Als eerste zal het gebruik van ima behandeld worden. 

Ima is gerealiseerd op een IBM-compatible PC (in casu een P3102). Ik heb 
gekozen voor een implementatie op een PC. omdat het in het algemeen 
moeilijk is om een grote mate van interactiviteit te bereiken bij gebruik
making van multi-user minicomputers of mainframes. Een nadeel van 
implementatie op een PC is weliswaar de beperkte verwerkings-capaciteit van 
dergelijke machines. maar hier staat tegenover dat deze capaciteit de laatste 
jaren zeer snel toeneemt. waardoor deze overweging steeds minder belangrijk 
wordt. 

2.1. De commando-structuur 

In deze parag:.-aaf zal ik de commando-structuur van ima beknopt 
beschrijven. Ima wordt geheel bestuurd door een aantal menu's bestaande uit 
bij elkaar horende commando's. welke georganiseerd zijn in een aantal 
niveau's . \Vanneer voor de uitvoering van een bepaald commando extra 
informatie (zoals bijvoorbeeld de naam van een vergelijking) nodig is. dan 
wordt hiervoor een prompt gegeven. Bepaalde commando's. met name de 
commando's die betrekking hebben op het instellen van opties. zijn uit
gevoerd als zogenaamde toggle commando ·s. Dit houdt in dat het herhaald 
geven van een dergelijk commando tot gevolg heeft dat alle mogelijke toes
taru:!en of waarden voor een bepaalde optie doeriopen worden. Meestal heeft 
een ortie twee toestanden (aan/uit). maar meerdere toestanden zijn ook 
mogelijk. De hiërarchische structuur van de besturings-menu's is als volgt 
opgebouwd: 

Start menu 
Hoofd menu 

Plot menu 
Parameter menu 
Edit menu 

Data menu 
Opties menu 

Analyse menu 
Feedback menu 
Evaluatie opties menu 

2.1.1 
2.1.2 
2.1.2.1 
2.1.2.2 
2.1.2.3 
2.1.2.3.1 
2.1.2.3.2 
2.1.2.4 
2.1.2.4.1 
2.1.2.4.2 
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Voor elk van deze menu's zal ik nu een overzicht geven van de beschikbare 
commando's en hun functie. 

2.1.1. Het startmenu 

Het startmenu bestaat uit de volgende commando's: 

Load Save New Init List Bell Defme sequence Go Quit 

Deze commando's hebben de volgende functies: 

Laad en Save 

New 

Init 

List 

Bell 

Met deze commando's kunnen aangemaakte of gewijzigde modellen op 
schijfgeheugen vastgelegd en teruggeroepen worden. Bij het vastleggen 
wordt de volledige status van het model opgetekend. zodat bij het 
terugroepen de gebruiker verder kan gaan waar hij gebleven was. 

Het commando New wist een eventueel aanwezig model uit het 
hoofdgeheugen en maakt ruimte voor een nieuw model. 

Init leidt tot de initialisatie van de tijdsperiode. waarover het model 
gedraaid wordt. Tevens wordt een nieuwe set van willekeurige getallen 
voor gebruik als ruisbron aangemaakt (zie bij het opties menu) . 

Dit Commando geeft een lijst van alle in het model gebruikte 
variabele-namen. 

Bell zet de waarschuwingsbel (die gebruikt wordt bij beëindiging van 
bepaalde bewerkingen en bij het optreden van fouten) aan of uit. 

Defr,ne sequence 

Go 

Quit 

Het commando Define sequence geeft de mogelijkheid om reeksen van 
commando's. die vaak gebruikt worden. op te slaan en op eenvoudige 
wijze te herhalen. Er kunnen negen commando-reeksen opgeslagen. die 
ieder een volgnummer van 1 tot 9 hebben. Het herhalen van een 
bepaalde reeks gebeurt door de toetsen-combinatie Cntrl-S < volgnum
mer>. 

Dit commando leidt tot het hoofdmen u. 

Quit beëindigt de ima-sessie. Wanneer het aanwezige model nog niet is 
vastgelegd op schijf wordt een waarschuwing gegeven. 

2.1.2. Het hoofdmenu 

Dit is het meest gebruikte menu van ima. Vanuit dit menu kan de 
gebruiker door het model heen 'lopen·. waarden en tijdreeksen inspecteren. en 
de evaluatie van het model of van een deelmodel starten. Het hoofdmenu 
omvat de volgende commando's: 

Mark Find Goto Select Gotobase Plot View Characteristics Print 
Print Edit Analyse Quit 
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Tevens is. wanneer dit menu actief is. aan de cursor-toetsen op het toetesen
bord een aantal functies toegekend om eenvoudig door het model heen te 
kunnnen wandelen. 

Een belangrijk begrip bij het gebruik van het hoofdmenu is de actuele verge
lijking. Dit is de vergelijking waarvan de gegevens op het beeldscherm staan. 
Een áantal commando's uit het hoofdmenu (zoals Plot en View) slaan op de 
actuele vergelijking. Andere commando's (zoals Find en Goto) dienen om van 
een andere vergelijking in het model de actuele vergelijking te maken. 

Een tweede belangrijk begrip is het actuele submodel. Dit is altijd een submo
del waarvan de actuele vergelijking deel uitmaakt. Onder het hoofdmenu kan 
ook van actuele submodel gewisseld worden. Het actuele submodel is met 
name van belang bij de schatting en berekening. omdat dezen alleen 
plaatsvinden voor het actuele deelmodeL dat is het actuele submodel en alle 
daarin opgenomen (dieper geneste) submodellen. 

Tenslotte is het bij de verdere beschrijving van belang om op de hoogte te zijn 
van twee mogelijkheden van ima. De eerste is de mogelijkheid om vier onaf
hankelijke parameter-sets bij te houden. die bijvoorbeeld het resultaat zijn 
van verschillende schattings-methoden. De tweede mogelijkheid betreft het 
kunnen bijhouden van drie afzonderlijke sets van berekende tijdreeksen. om 
alternatieve simulaties (bijvoorbeeld na een specificatie-wijziging) te kunnen 
vergelijken. 

Een korte beschrijving van al de genoemde commando's en van de functies 
van de cursor-toetsen luidt als volgt: 

Cursor-toetsen: 

pijl omlaag 
Hiermee wordt de vergelijking. die in het actuele submodel causaal op de 
actuele vergelijking volgt. de actuele vergelijking. 

pijl omhoog 
Analoog aan pijl omlwog. maar dan in omgekeerde richting. 

Home 

End 

PgUp 

Naar de eerste vergelijking in het actuele submodeL 

Naar de laatste vergelijking in het a:::'.:ule submodeL Dit is altijd de basis. 

Naar de eerste vergelijking. die ook behoort tot een dieper genest submo
del dan het actuele submodeL Deze vergelijking wordt gezocht in 
omgekeerde causale volgorde. 

PgDn 
Als PgUp. maar dan in de richting van de causale volgorde. 

Cntrl PgUp 
De omgeving van het actuele submodel wordt tot actueel submodel 
gemaakt. 

Cntrl PgDn 
Wanneer de actuele vergelijking tevens deel uitmaakt van een dieper 
genest submodeL dan wordt dit dieper geneste submodel het actuele 
submodeL 
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Commando's om van actuele vergelijking te veranderen: 

Mark en Find 
Met behulp van het commando Mark kan aan de actuele vergelijking een 
markering (een getal van 1 tot en met 9) verbonden worden. Met het 
commando Find kan vervolgens deze gemarkeerde vergelijking vanuit 
elke willekeurige plaats in het model onmiddelijk bereikt worden. 

Goto en Select 
Het commando Goto maakt van de vergelijking. waarvan de naam 
opgegeven wordt. de actuele vergelijking. Select doet in principe 
hetzelfde. maar nu wordt een lijst van de namen van de vergelijkingen 
in het actuele submodel aangeboden. waaruit een selectie gemaakt kan 
worden. 

Gotobase 
Het herhaald geven van het commando Getobase leidt ertoe dat alle ver
gelijkingen in het model. die in de basis zijn opgenomen. één voor één tot 
actuele vergelijking gemaakt worden. 

Commando's om informatie over de actuele vergelijking te vragen: 

Plot 

View 

Dit commando leidt tot het Plotmenu. 

View biedt de mogelijkheid om de parameter-waarden en de varianties 
(voor alle vier de sets) van de parameters. die in de actuele vergelijking 
voorkomen. te bekijken. Tevens leidt dit commando tot het parameter 
menu. 

Characteristics 

Print 

Dit commando geeft op het beeldscherm enige informatie over de 
tijdreeksen van de actuele vergelijking. te weten de Durbin-W atson sta
tistiek en de residuele variantie voor het residu. de relatieve gemiddelde 
afwijking van het residu en een dynamisch kengetal voor de centrale 
(berekende) run en de meetgegevens. Dit kengetal is de OW-statistiek 
voor het verschil tussen de tijdreeks en zijn gemiddelde waarde. en is 
een maat voor de karakteristieke tijd van het verloop. 

Wanneer de actuele vergelijking een basis is geeft Characteristics ook 
nog informatie over de relaxatie (zie de paragraaf over de berekening 
van modellen) van het bijbehorende submodeL Tevens wordt de 
mogelijkheid geboden om het submodel te sluiten. dat wil zeggen dat de 
parameters in dit submodel niet meer geschat worden. Dit kan gebruikt 
worden om submodellen. die goed werken. te behoeden voor herschat
ting. Bij het berekenen worden gesloten submodellen overigens wèl 
meegenomen. 

Na aanroep van het commando Print worden van de actuele vergelijking 
de tijdreeksen en de statistische informá.tie toegevoegd aan een textfile 
op schijf. Dit file kan later uitgeprint worden om deze waarden nader te 
kunnen inspecteren. 
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Overige commando's: 

Edit 
Met dit commando wordt het Edit menu actief. 

Analyse 

Quit 

Het commando Analyse geeft toegang tot het Analyse menu. 

Quit leidt terug naar het startmen u. Hetzelf de kan overigens bereikt 
worden door de Return-toets aan te slaan. Dit laaste geldt ook voor alle 
volgende menu·s. 

2.1.2.1. Het Plot menu 

Het Plot menu biedt de mogelijkheid om de tijdreeksen van de actuele 
vergelijking grafisch weer te geven. De in het Plot menu beschikbare 
commando" s zijn: 

Standard Error Alternatives Set error Quit 

Met deze commando's kunnen de beschikbare tijdreeksen op de volgende 
wijzen weergegeven worden: 

Standard 

Error 

Na het geven van dit commando worden de berekeningen van de 
standaard-run tezamen met de meetgegevens in één plaatje afgebeeld. 
Dit plaatje wordt in de verticale richting automatisch geschaald. 

In dit geval worden weer de tijdreeksen van de standaard-run en de 
metingen gebruikt. maar nu wordt de fout (het verschil tussen de 
standaard-run en de meetgegevens) in de vorm van een staven-grafiek 
weergegeven. De schaal van de fout-staven wordt gelijk genomen aan de 
schaal van de standaard-grafiek. vermenigvuldigd met een door de 
gebruiker op te geven constante. Op deze wijze kan ook het verloop van 
relatief kleine fouten gevolgd worden. 

Alternatives 

Quit 

Na het commando Alternatives worden in een plaatje de tijdreeksen 
voor è= s-..andaard-rur: en voor de twee alternatieve runs getekend. D= 
schaal van het verschil tussen de sta:1daard run en de alternatieve ruc.s 
is gelijk aan de fouten-schaal. 

Dit commando leidt terug tot het hoofdmenu. 

2.1.2.2. Het parameter menu 

Dit menu biedt de mogelijkheid om de waarden van de parameters in de 
actuele vergelijkmg te veranderen en om opties voor deze parameters in te 
stellen. Met behulp van de cursortoesten pijl omhoog en pijl omlaag kan de 
gebruiker. indien van toepassing. langs de verschillende parameters in de 
actuele vergelijking lopen. De commando's in dit menu zijn: 

Fixed Global Alignable Set value 

Deze commando's hebben de volgende functies: 
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Fixed 
Het aanzetten van deze optie heeft tot gevolg dat de waarde van de 
actuele parameter geefixeerd wordt. waardoor deze bij schattingen nièt 
meer veranderd wordt. 

Global 
Door bet instellen van deze optie wordt de actuele parameter globaal 
geschat. 

Alignable 
Met het instellen van deze optie wordt de actuele parameter geselecteerd 
om meegeschat te worden bij schatting met de optie Align (zie bet 
analyse-menu). 

Set value 

Quit 

_:\;a bet geven van dit commando volgt een prompt voor een nieuwe 
waarde voor de actuele parameter. Alleen de waarde voor de actieve 
parameter-set wordt gewijzigd. 

Met behulp van dit commando wordt het hoofdmenu weer actief 
gemaakt. 

2.1.2.3. Het Edit menu 

Het Edit menu geeft de mogelijkbeid om nieuwe vergelijkingen aan bet 
model toe te voegen en om aanwezige vergelijkingen te wijzigen of te 
verwijderen. Tevens biedt dit menu de mogelijkheid om voor de ver
gelijkingen in bet model bepaalde opties in te stellen. die behulpzaam kunnen 
zijn bij bet bestuderen van het gedrag van bet model als geheel. De in het 
Edit menu aanwezige commando's zijn: 

New Remove Equation Data Options Quit 

Al deze commando's hebben betrekking op de actuele vergelijking. en voeren 
hierop de volgende bewerkingen uit: 

Jt.'e'"' 
Het commando New geeft de mogelijkbeid om een nieuwe vergelijking 
aan het model toe te voegen. I'\aam en type kunnen op dit moment 
geselecteerd worden. Wat betreft bet type beeft de gebruiker keuze uit 
drie mogelijkheden. te weten exogenen. endogenen en parameters. die 
ieder hun eigen plaats in het model innemen. Voor de endogenen heeft 
de gebruiker dan weer keuze uit vier subtypen. namelijk: 



level-variabelen: 

increase-variabelen: 

growth-variabelen: 

stock-variabelen: 

- 35-

de formule geeft de waarde van de 
grootheid. 

de formule geeft de toename van de 
grootheid (een integrator). Het niveau 
van de grootheid wordt berekend vol
gens G = G _ 1 +toename. 

de formule geeft de groei van de 
grootheid (een logaritbmiscbe integra
tor). Het niveau wordt berekend vol
gens G = G_ 1 (l+groei). 

zowel voor de toename als voor de 
groei is een formule gegeven. Het 
niveau wordt in dit geval berekend 
volgens G = G_ 1(1+groei)+toename 
(dit type is goed bruikbaar in stock
flow modellen). 

Remave 
Dit commando verwijdert de actuele vergelijking uit het model. 

Equation 

Da:a 

Na het geven van dit commando bestaat de mogelijkheid om de definitie 
van de actuele vergelijking te wijzigen. Deze definitie betreft de vol
gende onderdelen: 

• De naam van de actuele grootheid. 

• De eventueel gemaakte ondersteunende notities. 

• De bij de actuele grootheid behorende formule(s). 

• Er kan een zogenaamde fit-grootheid opgegeven worden. Wordt 
deze niet opgegeven. dan worden de parameters in de actuele verge
lijking geschat door het fitten van het verloop van de actuele 
grootheid aan zijn meetgegevens. Is er wel een fit-grootbeid 
opgegeven dan worden de parameters geschat door het fitten van 
bet verloop van deze grootheid (tenzij daarvoor ook een fit
grootheid is opgegeven. dan zet de keten zich voort). 

Dit commando maakt het Edit Data menu actief. 

Options 
Dit commando leidt tot het Edit Options menu. 

Quit 
Het commando Quit brengt de gebruiker terug bij bet hoofdmenu. 

2.1.2.3.1. Het Edit Data menu 

Met de commando ·s in dit menu kan de tijdreeks van de meetgegevens 
van de actuele vergelijking gemanipuleerd worden. De volgende commando's 
staan hiervoor ter beschikking: 

Change Goto Enter Scale factor Transfer Quit 

Een nadere omschrijving van deze commando's luidt als volgt: 
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Change 

Goto 

Change geeft de mogelijkheid om de waarde in de meetreeks. waar de 
cursor naar wijst. te wijzigen. 

Het commando Goto heeft tot gevolg dat de cursor de meetwaarde van 
het opgegeven tijdstip zal gaan aanwijzen. 

Enter 
Na dit commando kunnen nieuwe waarden voor de gehele meetreeks 
vanaf het tijdstip. dat door de cursor aangewezen wordt. achter elkaar 
ingevoerd worden. 

Scale factor 
Met dit commando kan de schaal-factor (dat is de factor. waarmee de 
meetgegevens vermenigvuldigd moeten worden om de werkelijke waarde 
te krijgen) ingesteld worden. 

Transfer 

Quit 

Met dit commando kunnen de waarden van de standaard-run overge
bracht worden naar de meetreeks. Hierbij kunnen eventueel ruis en een 
systematische fout toegevoegd worden. Dit commando is met name nut
tig bij het uitvoeren van theoretische simulaties. 

Quit leidt terug naar het Edit menu. 

2.1.2.3.2. Het Edit Options menu 

In dit menu kunnen de verschillende opties voor de actuele vergelijking 
aan en uit gezet worden. De beschikbare commando's zijn: 

Loek Fix Multiply Add Noise Nodata Set value Quit 

Deze opties kunnen dan gebruikt worden om de dynamische eigenschappen en 
de gevoeligheden van een model of een deelmodel te bestuderen. Alle in dit 
menu genoemde commando's. met uitzondering van Set value. zijn van het 
toggle-type. met twee toestanden. aan en uit. Aan sommige opties (nl. Fix, 
Add. Mu.ltiply en Noise) zijn getals-waarden verbonden. Het instellen van 
deze waarden enerzijds en het aan- en uitzetten van deze opties anderzijds 
zijn aparte operaties. Voor bijvoorbeeld de de optie Add kan de gebruiker dus 
een waz.rde instellen. en vervolgens de optie vrijelijk aan- en uitzetten. waar
bij de ingestelde waarde behouden wordt. De in dit menu aanwezige 
commando's zijn: 

Loek 

Fix 

Waneer deze optie aan staat voor een gegeven vergelijking dan wordt bij 
schatting en berekening van het model (of het actuele deelmodel) altijd 
gebruik gemaakt van de meetgegevens voor de betrokken grootheid. De 
aanwezige berekende resultaten worden dus volkomen genegeerd. Deze 
optie is met name nuttig bij het 'debuggen' van een model. omdat door 
het toepassen ervan op de juiste vergelijking(en) bepaalde causale paden 
en lussen in het model tijdelijk afgesloten kunnen worden. op deze 
manier kan men op een selectieve manier op zoek gaan naar de oorzaak 
van bepaalde gedragingen. zoals bijvoorbeeld instabiliteiten. in het 
model. 

Met deze optie kan een beperking opgelegd worden aan de bewegings-
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vrijheid van het verloop van een bepaalde grootheid. De optie Fix 
bewerkstelligt namelijk dat de waarde van de betrokken grootheid 
vanaf een in te stellen tijdstip vastgehouden wordt op de laatst bere
kende waarde. Deze optie kan gebruikt worden wanneer een grootheid 
door accumulatie van voorspelfouten onrealistische waarden aan gaat 
nemen. Door middel van de alternatieve runs kunnen dan de gevolgen 
van deze ingreep bestudeerd worden. 

Multiply 

Add 

Wanneer deze optie aan staat worden de waarden in de berekende 
tijdreeks met een constante factor vermenigvuldigd. Deze factor is in te 
stellen door de gebruiker. Door het toepassen van deze optie kan de 
gebruiker bijvoorbeeld nagaan wat de invloed van een verandering in de 
rondgaande versterking van een causale lus is. 

De optie Add lijkt sterk op de optie Multiply. doch nu wordt de 
ingestelde waarde bij de berekende tijdreeks opgeteld. 

Noise 
Met het aanzetten van deze optie kan de gebruiker witte (ongecorrel
leerde normaal verdeelde) ruis optellen bij de berekende tijdreeks. De 
relatieve amplitude van deze ruis kan ingesteld worden. 

Set value 
Na het geven van dit commando wordt de gebruiker de mogelijkheid 
gegeven om de waarden van de constanten. die bij de voorgaande drie 
opties gebruikt worden. in te stellen. 

Nadat a 

Quit 

Het verbinden van deze optie aan een bepaalde vergelijking heeft tot 
gevolg dat de bij deze vergelijking behorende meetreeks niet gebruikt 
wordt om het verloop van de berekende waarden te fitten. In plaats 
biervan wordt de betrokken vergelijking wat betreft de schatting 
samengevoegd met de in causaal verband volgende vergelijking. Deze 
optie kan gebruikt worden voor hulpvariabelen. waarvan men geen 
tijdreeks ter beschikking beeft terwijl in de betrokken formule wel 
parameters voorkomen. 

Het commando Quit l=idt terug naar he: Edit menu. 

2.1.2.4. Het Analyse-menu 

Met behulp van bet Analyse-menu kan de gebruiker het actuele deelmo
del laten berekenen of schatten. en kunnen de causale lussen in bet model 
opgespoord worden. Door bij schatting en berekening (waaronder ook 
begrepen de gevoeligheids-analyse) alleen bet actuele deelmodel te evalueren 
is het voor de gebruiker mogelijk om de aandacb t op verschillende onderdelen 
van het gehele model te vestigen. Met name wanneer gebruik gemaakt wordt 
van een functionele indeling van het model biedt deze opzet de mogelijkheid 
om de verschillende dynamische eigenschappen van het model in afzondering 
te bestuderen. Hierdoor zou bijvoorbeeld eerst de aandacht op korte-termijn 
processen gericht kunnen worden alvorens de effecten op lange termijn te 
gaan bestuderen. 

De volgende commando"s zijn aanwezig in het Analyse-menu: 

Feedback Setbase Calculate Estimate Relax Sensitivity Quit 
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Met deze commando's kunnen de volgende bewerkingen op het model uit
gevoerd worden: 

Feedback 
Na het geven van dit commando zal de interdependentie in het model 
geanalyseerd worden. Dit commando leidt tot het Feedback menu. 

Setbase 
Het commando Setbase geeft de gebruiker de mogelijkheid om een 
nieuwe basis voor actuele submodel te selecteren. Deze selectie kan 
plaatsvinden uit de vergelijkingen. die deel uitmaken van dit submodeL 
Door gebruik te maken van dit commando kan de invloed van de basis
keuze op de schattingen voor de parameters in het actuele submodel 
nagegaan worden. 

Calculate 
Dit commando heeft de berekening van het actuele deelmodel tot gevolg. 
Gebruik van het commando Calculate leidt tot het Evaluatie Opties 
menu. 

Estimate 
Estimate heeft de schatting van de parameters in het actuele deelmodel 
tot gevolg. Ook bij dit commando krijgt de gebruiker het Evaluatie 
Opties menu gepresenteerd. 

Relax 
Na het geven van dit commando worden de relaxatie-functies voor de 
submodellen in het actuele deelmodel bepaald. Deze functies kunnen 
vervolgens gebruikt worden om het berekeningsproces te versnellen. 

Sensitivity 

Quit 

Met dit commando is het op eenvoudige wijze mogelijk om de gevoe
ligheid van de model-simulaties voor de' geschatte parameter-waarden 
na te gaan. Hierbij kunnen, indien gewenst. alle parameter-waarden in 
het model gevarieërd worden. Dit betreft variaties ter grootte van de 
varianties van de parameters. waarbij naar keuze alle waarden 
verhoogd. verlaagd of willekeurig gevarieërd worden. Ook kan een indi
viduele parameter met een op te geven bedrag (relatief of absoluut) 
gewijzigd worden. 

Het commando Quit leidt terug naar het hoofdmenu. 

2.1.2.4.1. Het Feedback menu 

Met de in dit menu opgenomen commando's kan gekozen worden op 
welke manier de basis van het model samengesteld wordt. Hiervoor staan de 
volgende commando's ter beschikking: 

Automatic Interactive Preset base 

Deze commando's hebben de volgende consequenties voor het selectie-proces: 

Automatic 
Wanneer dit commando gegeven wordt zal. wanneer een causale lus in 
het model gevonden is. automatisch de grootheid. waarvan het verloop 
het rustigst is. aan de basis toegevoegd worden. Het hier gebruikte cri
terium voor 'rustig' gedrag van een tijdreeks is de waarde van de 
Durbin-Watson statistiek voor het verschil tussen die tijdreeks en zijn 
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trend. De hiërarchische volgorde van de basis wordt ook op basis van 
dit criterium bepaald: hoe ·onrustiger' het verloop. des te dieper wordt 
het submodel genest. Op deze wijze wordt dus geen rekening gehouden 
met de betekenis (bijvoorbeeld als saldo-variabele) van de grootheden in 
het model. 

lnteractive 
Na het geven van dit commando wordt. steeds wanneer een lus gevon
den is. aan de gebruiker de keuze gelaten welke van de grootheden in de 
lus in de basis opgenomen dient te worden. Tevens wordt de gebruiker 
gevraagd om een nestings-diepte op te geven teneinde de hiërarchische 
volgorde van de submodellen vast te leggen. Dit proces kan echter wat 
vervelend worden wanneer het model een groot aantal lussen bevat. Dit 
kan ook bij relatief kleine modellen gebeuren wanneer de structuur van 
de samenhangen ingewikkeld is. 

Preset base 
Wil men. zonder al te veel moeite te doen. toch controle over de vor
ming van de basis uitoefenen dan kan het commando Preset base 
gebruikt worden. Na het geven van dit commando heeft de gebruiker 
namelijk de mogelijkheid om een lijst van namen van grootheden in te 
voeren. die kandidaat zijn voor opname in de basis. Wordt in de gevon
den lus één van deze grootheden aangetroffen. dan hoeft de gebruiker 
geen selectie te maken. Wanneer in een gevonden lus geen van de 
opgegeven grootheden aangetroffen wordt. dan kan de gebruiker alsnog 
interactief een selectie maken. De hiërarchie van de basis wordt na dit 
commando bepaald aan de hand van de volgorde van de grootheden in 
de opgegeven lijst: hoe verder naar achteren de grootheid staat. des te 
dieper wordt het bijbehorende submodel genest. 

2.1.2.4.2. Het Evaluatie Opties menu 

Met behulp van dit menu kunnen verschillende opties voor het 
berekenings- en schattings-praces ingesteld worden. De hiervoor beschikbare 
commando's, welke allen (m.u.v. Go en Cancel) toggle-commando's zijn. 
luiden als volgt: 

Series Parameter set Recursion Relaxation 
Loek base->et Lxk environment Estï,-..aion mode Go Car.cel 

De functies van deze commando's kunnen als volgt beschreven worden: 

Series 
Met het commando Series kan de actieve tijdreeks gekozen worden. De 
beschikbare keuzen zijn: Data, Central, Alternative-A en Alternative-B. 
De meest gebruikte hiervan is CentraL De beide 'alternatieve' reeksen 
kunnen. zoals al eerder gezegd. gebruikt worden om de vergelijking van 
verschillende runs mogelijk te maken. De keuze Data neemt een speciale 
plaats in. Bij deze keuze worden de berek·:!nde resultaten weliswaar in de 
centrale tijdreeks geplaatst. maar worden voor de waarden van alle 
verklarende variabelen de meetgegevens genomen. In dit geval kunnen 
dus de vergelijkingen van het model in volledige afzondering bestudeerd 
worden. 

Parameter set 
Met behulp van dit commando kan één van de vier beschikbare 
parameter-sets als de actieve set gekozen worden. 
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Recursion 
Normaliter wordt. zoals al gezegd. het actuele deelmodel berekend. Door 
de optie Recursion uit te zetten wordt bewerkstelligt dat uitsluitend het 
actuele submodel berekend wordt. 

Relaxation 
\Vanneer deze optie aan staat wordt de basis van ieder submodel na 
berekening gerelaxeerd teneinde de convergentie te versnellen. 

Base-set 
Deze optie heeft twee toestanden. namelijk Open en Locked. Het selec
teren van de toestand Locked heeft tot gevolg dat bij schatting en bere
kening altijd de meetgegevens voor de grootheden in de basis-set 
gebruikt worden. In dit geval wordt het model in feite ontdaan van zijn 
interdependente karakter. Dit is bij toepassing van causale schatting de 
normale situatie bij schatting van het model. Deze optie kan bij bereke
ning gebruikt worden om een eerste indruk te krijgen van de overeen
komst tussen simulatie en meetgegevens. Dit kan met name nuttig zijn 
bij het opsporen van instabiliteiten en belangrijke afwijkingen. Dit is nu 
gemakkelijk omdat alle resultaten in een strikt causale volgorde zijn 
afgeleid. waardoor traceren eenvoudig wordt. 

Environment 
Ook deze optie kent de twee toestanden Open en Locked. Wanneer 
Locked is geselecteerd zal bij schatting en berekening elk submodel 
geïsoleerd worden van zijn omgeving. Dit houdt in dat voor alle 
grootheden. die als verklarende variabele voorkomen en buiten het 
actuele deelmodel vallen. de meetgegevens gebruikt worden. Hierdoor 
hebben specificatie-fouten. die zich buiten het te schatten deelmodel 
bevinden. geen invloed op de geschatte parameter-waarden: de parame
ters worden locaal geschat. Hiermee kan men dan zuiverder waarden 
voor deze raramaters verwachten. hoewel de tracking performance van 
het gehele model wel enigzins af kan nemen. 

Estimation mode 

Go 

Deze optie kent twee toestanden. te weten direct en align. In het eerste 
geval worden de parameters geschat door het fitten van het verloop van 
de grootheid. in welks vergelijking ze voorkomen. In het tweede geval 
wordt per submodel een door de gebruiker geselecteerd stel parameters 
gebruikt om het verloop van de basis te fitten. Deze laatste mogelijkheid 
kan gebruik: worden om de algehele tracking performance van het sub
model te verbeteren. De tracking performance van de andere grootheden 
in het submodel zal dan echter waarschijnlijk wel verminderen. 

Het geven van het commando Go leidt tot het activeren van de schatting 
of berekening met de op dat moment ingestelde opties. 

Cancel 
Dit commando negeert het gegeven Estimate of Calculate commando en 
keert terug naar het Evaluatie menu. 

Hiermee is het overzicht van de commando-structuur van ima voltooid. 
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2.1.3. Een evalutie-strategie 

Uit het zojuist afgesloten overzicht van de beschikbare mogelijkheden 
van ima kan geconcludeerd worden dat een gegeven model op vele verschil
lende manieren geschat en berekend kan worden. Zo kan men de submodellen 
van elkaar isoleren (Environment locked). het interdependente karakter van 
het model uitschakelen (Base-set locked) of zelfs alle vergelijkingen van 
elkaar isoleren (Data-tijdreeks). Bij de schatting van een submodel kan 
gekozen worden tussen een goede tracking performance per vergelijking 
(Direct) of voor het submodel als geheel (Align). Vergelijkingen kunnen voor 
schattings-doeleinden samengevoegd worden (Nodata en de fit-grootheid). 
Hiernaast is het ook nog mogelijk om individuele vergelijkingen en parame
ters vast te houden en zo bepaalde causale verbanden niet mee te schatten of 
mee te berekenen. In deze paragraaf zou ik een beschrijving willen geven van 
een op deze mogelijkheden gebaseerde strategie om modellen te benaderen. 

Ten eerste zou. na invoering van het model en alle meetgegevens. iedere ver
gelijking in het model in afzondering bestudeerd kunnen worden. Dit bete
kent dus dat bij de eerste evaluaties van het model de tijdreeks Data als de 
actieve reeks gekozen wordt. Door na schatting en berekening nu de tracking 
performance van iedere grootheid te bekijken kunnen eventuele grote fouten 
(bijvoorbeeld tikfouten) geëlimineerd worden. Alleen wanneer er verborgen 
variabelen in een formule voorkomen (zowel verklarend als verklaard) 
treden er voor de betrokken vergelijking problemen op. zodat die wellicht 
beter in de volgende stap aangepakt kunnen worden. 

Als tweede stap zou dan een berekening van de centrale serie gemaakt kunnen 
worden met de opties Base-set Locked en Environment locked. In dit geval 
worden dus de grootheden uit de basis-set als gegeven beschouwd. Door het 
inspecteren van de resultaten van deze berekeningen kan dan nagegaan wor
den of zich ergens langs de causale ketens fouten gaan opstapelen. Hierbij 
zijn met name vertragende verbanden (integratoren en stock-variabelen) en 
saldo-grootheden interessant. De eersten omdat door de vertragingen 
mogelijke fouten in de verklarende variabelen uitgeïntegreerd worden. waar
door ze duidelijker zichtbaar worden. De tweeden omdat saldo-grootheden 
erg gevoelig zijn voor de waarden van hun verklarende variabelen. Op dit 
punt. of eventueel na een causale schatting. zou men er toe over kunnen gaan 
om bepaalde vergelijkingen voor schatting samen te gaan voegen. Hiervoor 
staan de \·ergelijkings-optie Nodata en de voor iedere vergelijking op te geY~ 
fit-grootheid ter beschikking. De aandacht zal hierbij vooral uitgaan naar de 
verklarende variabelen voor integrerende grootheden en saldo-grootheden. 
Het kan gunstig zijn om de vergelijkingen van deze verklarende variabelen 
samen te voegen met de bijbehorende integrator of saldo-grootheid. Her
nieuwde schattingen en berekeningen kunnen vervolgens het nut van deze 
samenvoegingen uitwijzen. 

Als derde stap kunnen vervolgens schattingen van het model gemaakt wor
den met de optie Environment open. of kunnen bepaalde parameters globaal 
gemaakt worden. Na een nieuwe berekening k::a.n weer bekeken worden of dit 
een significante verbetering van de tracking performance teweeg brengt. In 
deze stap moet er wel rekening mee gehouden worden dat een vermindering 
van de localiteit bij de schattingen een bron van problemen kan zijn. 

Ten vierde zouden dan. op basis van de beste tot dusver verkregen schat
tingen. berekeningen gemaakt kunnen worden met de optie Base-set open. Op 
dit moment worden dus voor het eerste alle samenhangen in het model 
meegerekend. en wordt het model interdependent berekend. Treden er nu 
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problemen aan het licht. zoals instabiel gedrag of sterke afwijkingen door 
causale lussen met een grote rondgaande versterking. dan kunnen de bronnen 
van deze problemen gelocaliseerd worden door het toepassen van de optie 
Loek op individuele vergelijkingen. Hierbij 'Locked· men d'in die ver
gelijkingen. waarvan men vermoedt dat dezen verband houden met de proble
men. Zijn er voldoende vergelijkingen ge-Locked om de problemen te doen 
verdwijnen dan kunnen die vergelijkingen één voor één weer geopend worden. 
en kunnen de optredende problemen individueel benaderd worden. 

Ten vijfde en laatste kan dan. wanneer ook bij volledig interdependente 
berekeningen het model vertrouwenwekkende simulaties voorbrengt. getracht 
worden de totale tracking performance te verbeteren door een aantal sleutel
parameters opnieuw te schatten met de optie Align. De aandacht zal hier dan 
met name uitgaan naar parameters. die de rondgaande versterking van trage 
lussen bepalen. Met deze parameters kunnen dan eventuele afwijkingen in de 
trend van het model gecorrigeerd worden terwijl het risico van het introdu
ceren van instabiliteiten gering is. Deze stap zou men kunnen opvatten als dat 
wat in de literatuur wel 'model tuning' genoemd wordt (zie bijvoorbeeld lit 
[7]. pp400 ). Het nadeel van de meestal in de literatuur genoemde aanpak is 
echter de introductie van ad hoc parameters. In de hier genoemde aanpak 
vindt tuning geheel plaats binnen de structuur van het model. 

Met name voor grotere modellen kan men de bovenstaande procedure dan ook 
nog per deelmodel gaan toepassen. Wanneer een dergelijk deelmodel dan 
geschat is en tevredenstellende resultaten voorbrengt dan kan dit deelmodel 
gesloten worden voor verdere schatting en kan de aandacht op andere onder
delen gericht worden. Bij een functionele indeling van het model kunnen dan 
op deze manier laag voor laag de gedragingen van het model van korte tot 
lange termijn geoptimaliseerd worden. Iedere laag kan dan weer stap voor 
stap benaderd worden. Zoals uit deze paragraaf moge blijken stel ik me hier
bij een sterk interactieve benadering van het schattings-probleem voor: steeds 
zal de gebruiker de tot dusver bereikte resultaten beoordelen en wegen voor 
verbetering zoeken. Ik heb wel eens gedacht aan het automatiseren van deze 
beoordeling. maar het bleek dat dit ver buiten het bestek van een afstudeer
onderzoek en waarschijnlijk zelfs buiten het bestek van de huidige kennis 
aangaande programmeer-technieken valt. 

Ter afsluiting zou ik nog willen opmerken dat deze strategie uiteraard niet de 
enig :::::1~gelijke is. en dat de volgorde afhankelijk kan zijn van de gegeven 
snuatie. Bij de door mij uitgevoerde experimenten heb ik de bovenstaande 
strategie in grote lijnen steeds toegepast. en ik heb het gevoel dat dit steeds 
redelijk snel tot resultaten leidde. 
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2.2. De implementatie 

In deze paragraaf zal ik nader ingaan op de implementatie van de in 
paragraaf 2.1 beschreven commando-structuur. Het gaat hierbij om een pro
gramma van ongeveer 5300 regels Pascal. welke in een object-programma 
resulteren van ongeveer 120 KBytes. Ima is geschreven in Turbo Pascal. 
omdat deze taal een eenvoudig te gebruiken en volledige programmeer
omgeving vormt. waarin een aantal nuttige uitbreidingen (zoals grafische 
mogelijkheden en scherm-afhandeling) aan de taal Pascal zijn toegevoegd. Een 
nadeel van Turbo Pascal bij het ontwikkelen van dergelijke vrij omvangrijke 
programma's is de beperking dat zowel souree als object niet groter dan 64 
KBytes mogen zijn. Voor de souree is dit geen probleem. omdat deze over 
meerdere files verdeeld kan worden. Voor het object-programma is dit een 
wat lastiger probleem. Dit kan echter opgelost worden door gebruik te maken 
van overlays en de overlay-files op een RAM-disk te plaatsen. 

2.2.1. De globale opzet. 

De totale Pascal-tekst van ima is onderverdeeld in acht procedure
pakketten en één hoofdprogramma. Deze onderdelen zijn in negen afzonder
lijke files ondergebracht. Deze zijn achtereenvolgens: 

IMA.Pas 
Het hoofdprogramma. tezamen met enige procedures voor de implemen
tatie van een aantal commando's uit het startmenu. In dit gedeelte wor
den ook de globale variabelen (voornamelijk het model-record) gede
clareerd. 

Types.Pas 
Hierin worden de gebruikte data-structuren gedefinieërd. 

TextiO.Pas 
Dit gedeelte bevat de in- en uitvoer van tekst-informatie. alsmede pro
cedures voor het weergeven van menu's en het ontvangen van 
commando's. Dit gedeelte van het programma heeft een ondersteunende 
functie en is niet direct betrokken bij uitvoeren van commando's. Veel 
van het systeem-afhankelijke onderdeel van ima is in dit gedeelte 
opgenomen. 

GenProcs .Pas 
Hie::-::: zijn procedures voor het beheer van de symbcl table en voor de 
in- e:1 uitvoer van gegevens van en naar schijfgeheugen opgenomen. Ook 
dit deel speelt een ondersteunende rol in ima. en implementeert geen 
commando's. De symbol table en de in- en uitvoer routines voor het 
schijfgeheugen zullen verderop nog nader behandeld worden. 

Show.Pas 
Hierin staan de procedures. die de commando's uit het hoofdmenu. die 
nadere informatie over de actuele vergelijking weergeven (Plot. View. 
Characteristics en Print). implementeren. 

Move.Pas 
In dit file staat een procedure. die het op verschillende wijzen mogelijk 
maakt om van actuele vergelijking of actueel submodel te wisselen. Deze 
procedure is de implementatie van een deel van het hoofdmenu. Een 
belangrijke taak van deze procedure is het up to date houden van de 
variabelen CurEqn en CurSubrrwdel in het model-record. welke resp. de 
actuele vergelijking en het actuele submodel aanwijzen. 
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Edit.Pas 
Dit file bevat procedures om formules. meetreeksen en opties van de 
vergelijkingen in een model te wijzigen. Dit zal nog nader aan de orde 
komen. 

Process.Pas 
Dit is het belangrijkste deel van het programma. en valt uiteen in twee 
delen. Het eerste deel is de procedure. die de causale lussen in het 
model opspoort en het model in submodellen onderverdeelt. Het tweede 
deel kan het onderverdeelde model vervolgens schatten en berekenen. 
Ook dit zal nog aan de orde komen. 

Analyse.Pas 
Dit laatste deel bevat de procedures die het mogelijk maken om het 
analyseren. schatten en berekenen van de gestructureerde modellen te 
besturen. Hierin zijn het Evaluatie menu en het Evaluatie Opties menu 
geinlplementeerd. 

Enkele van de in dit overzicht weergegeven delen van het programma zullen 
in de nu volgende paragrafen nader aan de orde komen. 

2.2.2. De data-structuren 

Vele van de beslissingen. die bij de implementatie van een programma 
genomen moeten worden. vinden plaats bij het ontwerp van de interne 
representatie. die gebruikt zal gaan worden. Extreem gesteld zou men zelfs 
kunnen zeggen dat de algorithmen in het programma in feite niets anders zijn 
dan een stelsel van voorschriften. dat ertoe dient de inhoud van de interne 
representatie consistent te houden. Ook bij de implementatie van ima is de 
interne representatie van een model. met name vanwege de beperkingen waar 
rekening mee gehouden moest worden. van grote invloed op de algorithmen 
geweest. Om deze reden wil ik dan ook de wat dieper gaande beschrijving van 
ima beginnen met een bespreking van de gebruikte data-structuren. Vooraf
gaande aan de discussie over de inhoud van deze structuren wil ik echter nog 
even opmerken dat alle onderdelen van de ingevoerde modellen in dyna
mische variabelen opgeslagen worden. Dit heeft als voordeel dat er geen wil
lekeurige grens gesteld wordt aan de omvang van de ingevoerde modellen. en 
dat het gehele vrij beschikbare geheugen gebruikt kan worden voor de opslag. 

Aangezien ima gericht is op vergelijkingen zal ik de verdere beschrijving dan 
ook beginnen met de representatie voor een vergelijking. Ten eerste noet dan 
opgemerkt worden dat ik de drie verschillende typen vergelijkingen (exo
genen, endogenen en parameters) met de zelfde data-structuur voorstel. De 
belangrijkste reden voor deze keuze ligt in het feit dat ze allen als ver
klarende grootheid in een formule kunnen voorkomen en dus allen op 
dezelfde voet door het evaluatie-algorithme behandeld moeten kunnen wor
den. Tevens maakt deze keuze het beheer van de symbol table eenvoudiger. 

Alle (qua geheugen-gebruik) wat omvangrijker onderdelen van een vergelij
king worden niet in het record voor de vergelijking zelf opgeslagen. maar 
dynamisch gealloceerd. Het gaat hierbij om de tijdreeks( en). de eventueel 
gemaakte verklarende notities en de gecodeerde formules. die bij de vergelij
king horen. Het vergelijkings-record bevat uitsluitend een verwijzing (een 
pointer) naar de betreffende gegevens. Hierdoor kan dit record klein blijven. 
zodat met name parameters niet al te veel ruimte innemen (dezen hebben 
namelijk geen tijdreeksen nodig). Naast deze verwijzingen bevat het. 
vergelijkings-record verder status-informatie voor de evaluatie-opties. infor
matie over zijn plaats in het model en status-informatie voor het vinden van 
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causale lussen. In geval van een parameter bevat het record een set van vier 
waarden en varianties. 

In het geval van een endogene bevat het vergelijkings-record ook een verwijz
ing naar de directe basis van de vergelijking. De directe basis van een vergelij
king is gedefiniëerd als de basis van het submodeL waarin deze vergelijking 
geëvalueerd wordt. Dit is tevens de basis van het diepst geneste submodeL 
waarin deze vergelijking voorkomt. 

Een tweede belangrijk onderdeel van de data-structuur is het record. dat een 
submodel beschrijft. Het voornaamste onderdeel van dit record is een array 
van codes voor de vergelijkingen. die in de bijbehorende causale lus-structuur 
voorkomen. Deze codes zijn in causale volgorde in dit array genoteerd. waar
door de evaluatie van submodellen op eenvoudige wijze kan geschieden. 
Verder bevat dit record een verwijzing naar de omgeving van het submodeL 
Deze omgeving is dat submodeL dat één niveau minder diep genest is en min
stens één vergelijking gemeen heeft met het beschreven submodeL Tezamen 
met de directe bases vormen deze verwijzingen in ieder submodel een systeem 
waarmee alle aangrenzende submodellen verbonden worden. Door middel 
van de verwijzingen naar de directe bases kunnen dieper geneste submodellen 
gevonden worden. en met de verwijzing naar de omgeving kan het 'omhul
lende' submodel gevonden worden. Hier komt duidelijk de in hoofdstuk 1 
beschreven structuur van submodellen in submodellen naar voren. Wellicht 
ten overvloede wijs ik er hier nog op dat ieder submodel in principe aan 
meerdere dieper geneste submodellen kan grenzen. maar in slechts één hoger 
submodel opgenomen kan zijn. Ik wil er hier nog even de aandacht op ves
tigen dat de verwijzingen naar de omgevingen bij elkaar een aantallink.ed lists 
vormen. waarmee vanuit elke plaats in het model alle omgevingen van van 
een gegeven submodel gevonden kunnen worden. Eén en ander wordt in 
figuur 2.3 nog eens geïllustreerd. Hierin is uitgegaan van het voorbeeld van 
interdependentie. dat gegeven is figuur 2.2 . 

Model (niveau 0): 
vergel i jking(A) A ~ ~ 
vergelijking(B) _s-~------, 

Submodel (niveau 1): -,...------ C 
vergelijking(C) \J 
vergeli jking(D) 

Submodel (niveau 2): = ~ E I 
vergelijking(E) F ) 
vergelijking(F) l 
basis( G) \1 G 

vergelijking(H) J 
basis{/) ..._ H 41 

vergelijking(]) '::;i 
Submodel (niveau 1): p ~~J 

vergelijking(K) /I<.-"~ \I 

basis(L) .. "'- { • j 
vergelijking(M) N _ _....,... M 1 ~ L [ 
basis(N) ~ 

Figuur 2.2 
Geneste submodellen. 
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Figuur 2.3 
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Verwijzingen naar aangrenzende submodellen 

Naast de al genoemde informatie wordt in het submodel-record ook een 
relaxatie-functie bijgehouden. welke op aanwijzing van de gebruiker bepaald 
en toegepast kan worden om het iteratieve berekenings-proces te versnellen. 
Tenslotte wordt nog enige status-informatie bijgehouden. zoals de nestings
diepte en een indicatie of het submodel voor schatting gesloten is. 

Het derde en laatste belangrijke onderdeel van de gehele data-structuur is hèt 
record. dat het gehele model beschrijft. Het voornaamste onderdeel van dit 
reco!'d is het referentie,;rrray. Dit is een array van pointers die naar alle ver
gelif.jngen in het moëel verwijzen. Dit array geeft iedere vergelijking een 
unieke code. waarmee deze vergelijking gevonden kan worden. De algorith
men in ima hoeven nu. om informatie over een gegeven vergelijking te ver
krijgen. niet per sé over de pointer naar die vergelijking te beschikken. maar 
alleen over de code. Deze codes kunnen dan in alle onderlinge verwijzingen 
(zoals de verklarende variabelen in een formule) in de data-structuur 
gebruikt worden. Deze methode van refereren aan vergelijkingen bespaart 
veel problemen bij het opslaan van modellen op schijf. Bij directe referentie 
onstaan namelijk moeilijkheden omdat (wegens de dynamische opslag) de 
plaats in het geheugen van een bepaalde vergelijking van sessie tot sessie kan 
wisselen. Omdat alle pointers naar de vergelijkingen in de door mij gekozen 
opzet op één plaats verzameld zijn, hoeven dezen dus ook alleen op deze 
plaats gewijzigd te worden. 

Een tweede belangrijk onderdeel van het model-record is de symbol table. 
waarin het verband tussen de code en de symbolische naam (zoals gezien door 
de gebruiker) gelegd wordt. De opzet van deze symbol table wordt hieronder 
nog besproken. 
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Het model-record bevat ook een submodel-record. waarin alle endogenen. die 
niet in een causale lus zijn opgenomen. worden verzameld. Tevens worden in 
dit 'buitenste· submodel de bases van alle submodellen. die geen omgeving 
hebben (dus alle submodellen. die op niveau 1 genest zijn) opgenomen. Deze 
vergelijkingen worden in een pseudo-submodel opgenomen omdat het 
schattings- en evaluatie-algorithme het model per submodel verwerkt. Ook 
de procedures om van actuele vergelijking te wisselen werken op basis van 
submodellen. zodat deze oplossing de meest praktische is. Voor het voorbeeld 
in figuur 2.2 betekent dit. dat in het 'buitenste submodel de volgende ver
gelijkingen opgenomen zijn: 

• A, B, J, Men N. omdat deze geen deel uitmaken van een causale lus. 

• H en L. omdat dit de bases van de op niveau 1 geneste submodellen zijn. 

In het model-record is naast de genoemde informatie een array met willekeu
rige getallen opgenomen. welke eventueel bij schatting en berekening gebruikt 
kunnen worden. Tevens wordt hier de tijdsperiode. waarin het model geschat 
en berekend wordt. bijgehouden. Tenslotte wordt in dit record status
informatie (zoals actieve tijdreeks en actieve parameter-set) bijgehouden. Dit 
wordt gedaan om de gebruiker in staat te stellen de sessie te onderbreken en 
later de draad weer op te pakken. 

2.2.3. GenProcs 

Zoals al opgemerkt. worden in dit onderdeel het beheer van de symbol 
tableen de behandeling van het schijf-geheugen geïmplementeerd. 

De in ima gebruikte symbol table is uitgevoerd als een zogenaamde H ash
table. die maximaal 1009 namen kan bevatten. Deze waarde wordt bepaald 
door de in Types.Pas opgenomen constante LastCode. Dit betekent dat een 
model in ima uit maximaal ongeveer 900 vergelijkingen kan bestaan. omdat 
de efficiëncy van een Hash-table snel afneemt als deze te vol wordt. Een gro
tere symbol table zou in de huidige opzet overigens geen zin hebben. omdat 
het aantal vergelijkingen. dat in het geheugen kan worden opgeslagen. sterker 
beperkt is. Zou men virtueel geheugen willen implementeren dan moet deze 
beslissing opnieuw overwogen worden. Ik heb voor een Hash-table gekozen 
omdat de implementatie hiervan tamelijk eenvoudig is. terwijl een efficiënte 
toegang (in termen van de opzoektijd van een gegeven naam) praktisch 
gesproken gegarandeerd is. De Hash-table wordt beheerd met behulp van 
twee procedures. te weten lnitHashTchle en AccessHashTable. De eerste pro
cedure maakt de table klaar voor gebruik en de tweede verzorgt het toevoe
gen. verwijderen en opzoeken van namen. In de symbol table wordt voor 
iedere aanwezige naam ook bijgehouden of de bijbehorende definitie van de 
vergelijking al ingevoerd is. Het is namelijk mogelijk dat een naam als verk
larende variabele in een formule voorkomt. maar de betrokken vergelijking 
nog niet ingevoerd is. In dat geval wordt de naam wel toegevoegd aan de 
table. maar wordt tevens aangegeven dat de bijbehorende definitie nog onbe
kend is. 

De tweede belangrijke functie. die in GenProc::.Pas geïmplementeerd is. is het 
opslaan van modellen op schijf. Omdat de data-structuur. die een model 
beschrijft. uit een aantal verschillende typen van records bestaat. is het in 
Pascal het eenvoudigst om deze records in verschillende files op te slaan. Dit 
komt omdat in Pascal aan elk file één bepaald type verbonden is. Hier is 
overigens wel omheen te komen. maar dat betekent ofwel een inefficiënt 
ruimtegebruik ofwel het toepassen van een truc. Wanneer ima een model 
naar schijf schrijft wordt dit dus verdeeld over zes files. die ieder de naam 
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van het model met een geëigende extensie hebben. Deze files zijn: 

Naam..MOD 
Hierin wordt het model-record opgeslagen. 

Naam.EQN 
In dit file worden de records. die de vergelijkingen beschrijven. bewaard. 

Naam..MSM 
Dit file bevat de records die de submodellen beschrijven. 

Naam.MTS 
In dit file worden alle tijdreeksen (meetgegevens en berekeningen) 
genoteerd. 

Naam.MTX 
In dit file staat alle aan het model verbonden tekst. 

Naam..MTK 
Hierin worden de gecodeerde formules (in tokens) opgeslagen. 

Tevens wordt bij het laden van een model een File met de naam Naam.PRT 
aangemaakt, waarin met behulp van het commando Print in het hoofdmenu 
informatie over de actuele vergelijking opgeslagen kan worden voor latere 
inspectie. Wanneer een dergelijk file voor het geladen model al bestond wordt 
dit overschreven. 

2.2.4. Edit 

In dit gedeelte van het programma worden alle commando's uit het Edit 
menu geïmplementeerd. Het grootste deel van dit file bestaat uit code voor 
het bijhouden van administratie en het presenteren van gegevens op het 
beeldscherm. Hierbij wordt uitgebreid gebruik gemaakt van de faciliteiten. die 
door de procedures in Text!O.Pas geboden worden. 

Een onderdeel van Edit .Pas dat ik hier wel enige aandacht wil geven is de 
expressie-parser. Dit is het algorithme. dat een door de gebruiker ingetikte 
formule omzet in de interne representatie. die direct geëvalueerd kan worden. 
De formules van het model worden gespecificeerd volgens de gebruikelijke 
infix notatie, waaraan in ima een tweetal uitbreidingen is toegevoegd. De 
eerste uitbreiding betreft de binaire operatoren · > · en · < ·. waarmee resp. het 
minimum en het maximum van de twee operanden geselecteerd kan worden. 
De tweede uitbreiding is de indexe:-ings-operatie. die een willekeurige 
tijdreeks een willekeurig interval in de tijd verplaatst (dit is een representatie 
van een looptijd). Zowel de verplaatsing als de verplaatste tijdreeks mogen 
een expressie zijn. De verplaatsing mag een tijdreeks zijn. hetgeen een in de 
tijd variabele vertraging mogelijk maakt. De syntax voor deze operatie luidt: 
expressie [verplaatsing]. dus bijvoorbeeld Y[-1] of Y[-112]. 

Met behulp van het EBNF (Extended Backus Naur Formalisme) is het 
mogelijk om de syntax van formele uitdrukkingen compact en nauwkeurig te 
beschrijven. Iedere regel in een Syntax-beschrijving in EB!\'F begint met een 
$-teken en eindigt met een punt. Na het $-teken volgt de naam van het te 
omschrijven onderdeel. gevolgd door een =-teken. gevolgd door de omschrij
ving. Deze omschrijving geeft de vorm van het omschreven onderdeel weer. 
zoals dit van links naar rechts gelezen wordt. In een dergelijke omschrijving 
kunnen de volgende elementen voorkomen: 

1. De naam van en onderdeel. dat in een andere regel omschreven wordt. 

2. Symbolen tussen · ·. Deze symbolen komen letterlijk zo in de 
omschreven syntax voor. 
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3. De symbolen [ en ]. Deze symbolen omsluiten een deel van de 
omschrijving. dat op die plaats nul of één keer in de expressie voor mag 
komen. 

4. De symbolen { en l. Deze symbolen omsluiten een deel van de 
omschrijving. dat op die plaats nul of meerdere keren voor mag komen. 

5. De symbolen ( en ). Deze dienen om delen van de omschrijving te groe
peren. 

6 Het symbool I. Dit symbool scheidt twee onderdelen. waarvan één van 
beide op die plaats voor mag komen. 

De volledige EBNF-syntax van ima-formules is weergegeven in figuur 2.4. 

$ Expression 

$ SimpleExpression 
$Term 
$Factor 
$ lndexedUnit 
$Unit 

$Index 
$ BracketedExpression 
$ Function 

= 

= 
= 
= 
= 
= 

= 
= 
= 

Simp leExpression 
{ C < · I · > · ) SimpleExpression }. 
["+'I·-·] Term {(+"I·-·) Term l. 
Factor { ('•' I '/') Factor l. 
IndexedUnit [ T lndexedUnit ]. 
Unit [ Index ]. 
Name I Function BracketedExpression I '@' I 
BracketedExpression I ('$' ('1' I "2" I '3'). 
T Expression ']'. 
'{' Expression 'l' I '(' Expression ')'. 
'SIN' I ·cos· I 'TAN' I 'ARCTAN' I 'LN' 
'EXP" I "SQRT' I "SQR' I ABS' i "RAMP'. 

Figuur 2.4 
De EBl\ir-syntax van ima-expressies 

Deze formules worden intern opgeslagen in de vorm van zogenaamde tokens 
(gedefinieërd in Types.Pas). die zowel een operator (bewerking) als een 
operand (variabele) kU.!lilen beschrijven. Een formule wordt dan bes::hreven 
door een string van tokens. die in Prefix-volgorde zijn opgeslagen. Ik heb voor 
opslag in de Prefix-vo1gorde gekozen omdat er een eenvoudig en efficiënt 
evaluatie-algorithme voor dergelijke formules bestaat. Tevens is het simpel 
om de eenmaal gecodeerde formules weer om te zetten in een leesbare (infix) 
vorm. Met name dit laatste is bij het belangrijkste alternatief voor de Prefix
vorm. namelijk de Postfix-vorm. veel lastiger. Directe opslag in Infix-vorm 
heeft als nadeel dat de beschikbare evaluatie-algorithmen minder efficiënt 
zijn. 

De parser. geïmplementeerd in de procedure ParseExpression. die aangeboden 
expressies omzet naar gecodeerde Prefix-vorm is opgenomen in de procedure 
Edit. maar staat in feite geheel op zichzelf. Deze parser is uitgevoerd als een 
standaard recursive descent parser. Voor een gedetaileerde heserijving van 
Prefix-expressies en de hierbij horende algorithmen verwijs ik naar lit.[6]. 
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2.2.5. Process 

De verwerking van een in de par. 2.2.2 beschreven data-structuur 
opgeslagen model vindt plaats in de procedure ProcessModel. welke is opgeno
men in het file Process.Pas. Deze procedure bevat twee hoofd-bestanddelen. te 
weten de procedures AnalyseFeedback, welke de causale lussen in het model 
opspoort en de beschrijvingen voor de submodellen construeert. en Pro
cessSection, welke de evaluatie (schatting en berekening) van een deelmodel 
ui voert. 

2.2.5.1. AnalyseFeedback 

De procedure AnalyseFeedback gebruikt de in par.l.3 beschreven graaf
representatie van de interdependentie in het model. Deze graaf is in de data
structuur vastgelegd door middel van de formules die aan de vergelijkingen 
verbonden zijn. Hierin staan namelijk de codes van alle variabelen. waarvan 
de gegeven grootheid afhankelijk is. genoteerd. Deze codes geven dus de bogen 
in de graaf aan. 

2.2.5.1.1. Causale lussen 

Een van de dingen die AnalyseFeedback niet doet is trachten een 
minimal feedback set als basis te vinden. Dit enerzijds omdat het bekend is 
dat het vinden van deze set een NP-hard probleem is (dat wil zeggen dat er 
geen algorithme ontworpen kan worden dat dit probleem in een redelijke tijd 
op kan lossen). Anderzijds is er ook de overweging dat er nog meer argumen
ten een rol spelen bij de keuze van de basis. Ik doel hierbij op de argumenten 
die staan beschreven in par. 1.3.2. Het door mij gebruikte algorithme kiest 
daarom bij iedere gevonden causale lus een vergelijking uit deze lus welke zo 
goed mogelijk voldoet aan het in par 1.3.2 gestelde criterium van minimale 
informatie in de basis-set. Hierbij wordt er niet op gelet of er een vergelijking 
in de lus opgenomen is. die al aan de basis is toegevoegd. Dit laatste zou men 
doen wanneer men vooral het aantal vergelijkingen in de basis klein wil 
houden. De methoden van selectie van de aan de basis toe te voegen grootheid 
is al beschreven in par. 1.3.2. 

Steeds wanneer een grootheid aan de basis toegevoegd wordt. zal aan deze 
grootheid ook een submodel worden verbonden. Als een dergelijk submodel 
gecreeërd is wordt het in de al bestaande hiërarchie ingevoegd. Ook hierbij 
gelden de in par. 1.3.2 geneerode argumenten om te beslissen in v.·elk.e vol
gorde de submodellen in elkaar genest worden. Alle vergelijki..ïgen di<: geen 
deel uitmaken van een causale lus (het pre-recursieve en het post-recursieve 
deel) worden opgenomen in het 'buitenste' submodeL Dit is een bijzonder 
submodeL omdat het geen basis heeft (er zit immers geen causale lus in). 
Tevens worden. ten gerieve van de implementatie van het evaluatie
algorithme. de basis-vergelijkingen van alle op niveau 1 geneste submodellen 
in het buitenste submodel opgenomen. 

Een van de moeilijkst te begrijpen onderdelen van ima is waarschijnlijk de 
functie PathFound, welke de kern van het opsporings-algorithme voor causale 
lussen is. PathFound is gede:finieërd als een BOOLEAN functie met een verge
lijking als argument. Deze functie neemt de waarde TRUE aan wanneer er een 
causale lus gevonden is. waar hét argument deel van uitmaakt. Om dit voor 
een gegeven vergelijking te bep<J.len roept PathFound zichzelf een aantal malen 
aan met de verklarende variabeien van deze vergelijking als argumenten. 
Levert één van deze recursieve aaroepen de waarde TRUE. dan is de gegeven 
vergelijking kennelijk onderdeel van een lus en zal PathFound ook voor deze 
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vergelijking de waarde TRUE aannemen. 

Tijdens dit zoekproces markeert PathFound alle vergelijkingen die in het tot 
dusver gevormde pad zijn opgenomen. Men kan zich de werking van de 
zoekprocedure dan ook het best voorstellen als een pad. dat steeds verder 
door de afhankelijkheicts-graaf groeit totdat het zichzelf tegenkomt (dan is er 
een causale lus gevonden) of totdat een doodlopend eind is gevonden. In beide 
gevallen breekt de recursie af. waarbij in het eerste geval een submodel 
gevormd wordt. 

c 

A A A 

huidige pad 

Figuur 2.3 
Het vormen van een pad in een afhankelijkheicts-graaL 

Het verloop van dit proces is weergegeven in figuur 2.3. Het zoekproces vangt 
aan bij vergelijking A. De nummers geven de volgorde van aanroepen van 
PathFound aan. In het eerste plaatje is de situatie getekend wanneer de aan
roep PathFound(A I heeft plaatsgevonden. welke vervolgens de aanroep 
FathFound(B) uitvoert. Deze laatste aanroep gaat nu onderzoeken of een cau
sale lus te vinden is die door B heen loopt. Hiertoe worden de twee ver
klarende variabelen van B. dus C en D. onderzocht. In het tweede plaatje 
heeft de aanroep PathFound(C) plaatsgevonden. Nu wordt een doodlopend 
eind aangetroffen. waardoor de recursie afbreekt. PathFound(C) neemt dan de 
waarde FALSE aan. In het laatste plaatje hebben de aanroepen PathFound(D) 
en PathFound(E) plaatsgevonden. Nu komt het pad zichzelf tegen. hetgeen 
betekent dat een causale lus gevonden is. Op dit moment breekt de recursie 
ook af en wordt een submodel bestaande uit de grootheden B. D en E 
gevormd. Eén van deze grootheden kan vervolgens aan de basis toegevoegd 
worden. Op wat formeler wijze is het hierboven beschreven algorithme te 
beschrijven als in figuur 2.4. 

Dit algorithme is een tamelijk eenvoudige oplossing van het gestelde prob
leem. een belangrijk nadeel van deze directe aanpak is echter dat deze in veel 
gevallen tot een zeer inefficiënte oplossing leidt. De enige bovengrens die men 
in deze implementatie kan stellen voor het aantal aanroepen van PathFound 
is namelijk 2N. waarin N het aantal vergelijkingen in het model is. Voor veel 
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Function PathFound (A: ArgumentVergelijking) : Boolean; 

Begin 
HuidigePad := HuidigePad +A; 
If AantalVerklarendeVariabelen(A) = 0 I doodlopend eind ) 

Then B := False 
Else Begin 

B := False; 
For V in VerklarendeVariabelen(A) 

Do If V in HuidigePad 
Then Begin 

B := True; 
Crea teSubmodel 

End 
Else B := B or PathFound(V) 

End; 
HuidigePad := HuidigePad- A; 
Return B 

End; I PathFound ) 

Figuur 2.4 
De structuur van PathFound 

modellen is N in de orde van 100. hetgeen een onaanvaardbare bovengrens 
oplevert. Door het bovenstaande algorithme enigzins aan te passen is het 
echter mogelijk deze bovengrens te verlagen tot N 2• terwijl in de praktijk het 
aantal aanroepen enige malen N zal bedragen. Hierdoor wordt het algorithme 
ook praktisch toepasbaar op grotere modellen. 

Het belangrijkste aspect van deze wijziging is dat niet alleen bijgehouden 
wordt welke vergelijkingen zich in het huidige pad bevinden. maar ook welke 
vergelijkingen al eens onderzocht zijn. In eerste instantie zou men er dan voor 
kunnen kiezen om eenmaal onderzochte vergelijkingen niet opnieuw te onder
zoeken. Dit zou dan leiden tot een algorithme dat ~ tijd evenredig met N 
nodig heeft. Het blijkt echter dat het in dit geval niet meer gegarandeerd is 
dat alle lussen in het model gevonden worden. De garantie. dat alle lussen 
gevonden zullen worden kan echter weer hersteld worden door de boven
staande procedure twee maal 'genest' toe te passen. Hiermee bedoel ik dat bij 
iedere aanroep van PathFound in de initiële slag niet uitsluitend de ver
klarende variabelen van de gegeven vergelijking onderzocht worden. maar dat 
de gehele graaf opnieuw afgezocht wordt. Nu wordt de gehele §raaf maximaal 
N maal afgezocht. hetgeen leidt tot de aangegeven grens van N aanroepen. 

2.2.5.1.2. Submodellen 

Zoals al gezegd. wordt iedere keer wanneer een grootheid aan de basis 
van het model wordt toegevoegd. een submodel gecreeërd. Dit wordt gedaan 
door de procedure CreateSubmodel. welke overigens ook gebruikt wordt om 
vergelijkingen aan een bestaand submodel toe te voegen. Dit laatste kan 
vÓÓrkomen omdat meerdere causale lussen dezelfde basis kunnen hebben. 
Om de evaluatie en schatting van het model eenvoudig te houden worden de 
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vergelijkingen die deel uitmaken van een lus in causale volgorde opgeslagen. 
Wanneer het submodel werkelijk gecreeërd wordt is het bepalen van deze 
volgorde eenvoudig. maar in het geval van het samenvoegen van twee lussen 
(die meerdere vergelijkingen gemeen kunnen hebben) is dit minder triviaal. 
Er moet namelijk steeds voor gezorgd worden dan een vergelijking pas ná al 
zijn verklarende variabelen in het submodel wordt geplaatst. 

In de paragraaf over de data-structuur zijn de linked lists van verwijzingen 
naar omgevingen al genoemd. Deze lijsten worden onderhouden door de func
tie Environm.entMerger. welke in staat is twee aangeboden lijsten op volgorde 
samen te voegen. Na samenvoeging geeft de functie als resultaat de code van 
de eerste vergelijking in de lijst. Deze functie wordt in CreateSubmodel 
gebruikt om de directe basis van iedere toegevoegde vergelijking te bepalen. 
Dit is namelijk niet zo eenvoudig als het op het eerste gezicht lijkt. omdat 
zich hierbij verschillende situaties voor kunnen doen. 

• De toegevoegde vergelijking is nog niet aan enig submodel toegevoegd. In 
dit geval wordt de directe basis van deze vergelijking gelijk aan de basis 
van het gevormde submodeL 

• De toegevoegde vergelijking is al aan een minder diep genest submodel 
toegevoegd. In dit geval wordt de directe basis ook gelijk aan de basis 
van het gevormde submodeL maar nu moet het genoemde minder diep 
geneste submodel wel aan de linked list van omgevingen toegevoegd 
worden. 

• De toegevoegde vergelijking is al aan een dieper genest submodel toe
gevoegd. In dit geval blijft de directe basis onveranderd. maar moet het 
gevormde submodel wel in de linked list van omgevingen ingevoegd 
worden. 

Al deze bewerkingen kunnen uitgevoerd worden door steeds. wanneer een 
vergelijking aan een submodel toegevoegd wordt. de directe basis te bepalen 
als de Environm.entMerger van twee omgevings-lijsten. Dit zijn: de lijst die 
begint met de (eventuele) directe basis van de toegevoegde vergeliJKingen. en 
de lijst die begint met de basis van het gevormde submodeL Door het 
toepassen van deze techniek zal het in par. 2.2.2 besch:reven systeem van 
onderlinge verwijzingen naar submodellen steeds consistent gehouden wor
den. 

2.2.5.2. Evaluatie T"an (deel)modellen 

Wanneer een model in de beschreven data-structuur is opgeslagen kan 
het worden geschat en berekend. Omdat het. zoals in par. 1.3 al is uiteengezet. 
hier gaat om een recursieve indeling van het model is ook een recursieve aan
pak van het evaluatie-proces het meest aangewezen. Hierbij dienen de submo
dellen. die het diepst genest zijn. het eerst afgehandeld te worden. opdat deze 
bij verdere verwerking als black boxes beschouwd kunnen worden. Tevens 
zou het wenselijk zijn om delen van het model afzonderlijk te kunnen bere
kenen. met name als het model op functionele basis (zie par. 1.3.3) is 
ingedeeld. Met deze mogelijkheid zou men da'l onderdelen van het model in 
afzondering kunnen bestuderen. 

De eis die aan het evaluatie-algorithme gesteld kan worden is dan: gegeven 
een willekeurig start-submodeL evalueer dan dit start-submodel tezamen met 
alle submodellen waarvan het start-submodel afhankelijk is en waarvoor 
geldt dat ze dieper genest zijn. De implementatie van deze eis blijkt heel een
voudig te zijn. omdat het algorithme dan alleen maar drie regels hoeft te 
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volgen. Deze zijn: 

1. Binnen een submodel worden de vergelijkingen op causale volgorde 
geëvalueerd. 

2. Wanneer het algorithme in een submodel een vergelijking tegenkomt. die 
tevens in een dieper genest submodel voorkomt. dat dient eerst dit 
dieper geneste submodel geëvalueerd te worden. 

3. Met de evaluatie van een gegeven submodel mag pas begonnen worden 
wanneer: 

ofwel 

ofwel 

de omgeving van dit submodel al actief (onder evaluatie) is. 

de omgeving van dit submodel minder diep genest is dan het 
start-submodeL In dat geval valt die omgeving namelijk bui-
ten het bestudeerde deelmodeL 

Deze regels leggen de volgorde, waarin de vergelijkingen in het model 
geëvalueerd worden. volledig vast. Wanneer de basis en de hiërarchie van de 
basis met beleid gekozen zijn dan zal deze volgorde zowel voor schatting als 
voor berekening efficiënt zijn. Voor schatting in termen van het zo volledig 
mogelijk meerekenen van causale verbanden en voor berekening in termen 
van het aantal benodigde iteraties. 

Wanneer de evaluatie start in het buitenste, ofwel het minst diep geneste. 
submodeL dan vindt uiteraard een evaluatie van het gehele model plaats. 
Deze regels zijn zeer algemeen. zodat ze toepasbaar zijn op alle ordeningen van 
de vergelijkingen die voldoen aan de volgende eisen: 

1. De vergelijkingen in een submodel moeten causaal geordend zijn (ze 
mogen echter wel over verschillende lussen met dezelfde basis verdeeld 
zijn). 

2. Elk submodel (behalve uiteraard het buitenste) moet precies één omge
ving hebben. 

3 Minstens één vergelijking van ieder submodel moet tevens voorkomen in 
een minder diep genest submodeL 

Uit de genoemde evaluatie-regels blijkt, dat de evaluatie-activiteit zich in een 
model zowel 'omhoog· (naar minder diep geneste submodellen) als 'omlaag· 
(naar dieper geneste submodellen) kan verplaatsen. Van de gegeven regels 
geeft regel 2 aanleiding tot verplaatsingen omlaag en regel 3 aanleiding tot -
verptutsii'._gen omhoog. Regel 1 geeft geen aanleiding tot niveau
verpla4tsinge:l. Omdat het hier or:1 drie verschillende operaties gaat zijn deze 
regels in drie verschillende in elkaar geneste procedures geïmplementeerd. De 
'buitenste' van dit stel procedures is ProcessSection. welke de implementatie 
van regel 3 is. Aangezien de data-structuren. waarin het model is opgeslagen. 
geheel toegespitst zijn op de verwerking. is het algortihme hiervoor erg een
voudig. 

ProcessSection roept op zijn beurt de procedure Evaluate aan . Deze procedure 
is genest in ProcessSection en implementeert regel 1. Omdat in de door 
AnalyseFeedback aangemaakte records. die de submodellen beschrijven. de 
aanwezige vergelijkingen causaal geordend zijn. is de implementatie van 
Evaluate zeer eenvoudig. Het enige waar wel rekening mee gehouden moet 
worden bij het selecteren van een volgende vergelijking om te evalueren is het 
feit. dat iedere vergelijking in het submodel onder evaluatie ook in een dieper 
genest submodel opgenomen kan zijn. In dat geval moet namelijk regel 2 toe
gepast worden. Hiertoe dient de procedure CallSubmodel. welke weer genest is 
in Evaluate. Deze wordt aangeroepen voor iedere vergelijking in het submodel 
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Procedure ProcessSection (M: Submodel): 

Procedure Evaluate(M: SubModel): 

Procedure CallSubmodel(E: Equation): 

Begin 
lf E.DirectBase < > M.Base 

Then ProcessSection(E.DirectBase): 
End: 

Begin { Evaluate } 
For E in M 

Do Begin 
CallSubmodel(E): 
EvaluateEquation(E) 

End: 
End: 

Begin { ProcessSection } 
If M.Environment.Active 

Then Evaluate(M) 
Else If Deeper(M.Environment. {than} StartModel) 

Then Evaluate(M) 
Else ProcessSection(M.Environment) 

End: { ProcessSection } 

Figuur 2.5 
De structuur van het evaluatie-algorithme 

onder evaluatie en controleert of deze deel uitmaakt van een dieper genest 
submodeL Is dit het geval dan wordt de procedure ProcessSection recursief 
aangeroepen. Dit geheel is weergegeven in figuur 2.5. 

Een belangrijke hulpprocedure bij de schatting en berekening van modellen is 
de procedure ApplyOptions. De functie van deze procedure is tweeledig. 
namelijk: 

• Het afhandelen van door de gebruiker ingestelde opties voor iedere ver
gelijking. Dit behelst het fixeren. het blokkeren. het toevoegen van ruis 
en de toepassing van vermenigvuldig- en optelfactoren. Tevens vindt 
clipping (begrenzing) van de berekende waarde plaats ter voorkoming 
van al te grote uitschieters tijdens het evaluatie-proces. 

• Het bij gebruik van een grootheid als verklarende variabele besluiten of 
voor deze grootheid de meetgegevens danwel de berekende resultaten 
gebruikt zullen worden. Het is deze procedure die. indien zo ingesteld 
door de gebruiker. de isolatie van submodellen en vergelijkingen bij de 
evaluatie van het model toepast. Onder de volgende omstandigheden 
worden in ima de meetgegevens van de verklarende variabele gebruikt: 
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+ Als actieve tijdreeks is reeks Da1a geselecteerd. 

+ De verklarende variabe~e is niet opgenomen in één van de submo
dellen in het te evalueren deelmodeL 

+ De verklarende variabie behoort tot een minder diep genest submo
del dan het submodel onder evaluatie én de optie Environment 
locked is door de gebruiker geselecteerd. 

+ De verklarende variabele is opgenomen in de basis én de optie Base 
set locked is geselecteerd. 

+ Tijdens schatting van het model: de vergelijking voor de ver
klarende variabele is nog niet geschat. 

+ De gebruiker heeft de optie Loek voor de verklarende variabele 
aangezet. 

De procedure ApplyOptions heeft dus, onder andere. als taak tijdens de 
evaluatie de informatie-stroom door het model te beheren. en is hierdoor één 
van de centrale elementen van ima. 

2.2.5.2.1. Berekening 

Wegens de aanwezigheid van causale lussen in de meeste (deel)modellen moet 
de oplossing van deze modellen iteratief berekend worden. Dit betekent dat er 
een nauwkeurigheicts-criterium aangelegd moet worden om te kunnen 
beslissen wanneer de iteratie afgebroken kan worden. In ima is de norm van 
de verandering van het berekende resultaat voor de basis-grootheid van een 
submodel na elke iteratie-slag als criterium genomen. Is deze norm relatief 
ten opzichte van de norm van de oplossing kleiner dan een kritieke waarde e 
(in ima gesteld op 4.10- 4

), dan wordt de iteratie afgebroken. Op het eerste 
gezicht zou men zeggen dat dit criterium bij de berekening van ieder submodel 
zonder meer toegepast kan worden. Aangezien het evaluatie-algorithme 
zichzelf recursief aanroept zou dit in de praktijk echter leiden tot een zeer 
inefficiënte berekening. Dit wordt veroorzaakt door de toepassing van regel 2. 
Beschouw bijvoorbeeld een model met drie in elkaar geneste submodellen, zeg 
A. B en C. Wanneer nu submodel A iteratief berekend wordt zal bij iedere 
iteratie-slag regel 2 toegepast worden. Zou de berekening van A bijvoorbeeld 
N slagen vereisen. dan zou submodel B dus I'\ maal berekend worden. Zou 
iedere berekening van B ook weer N slagen vereisen. dan zou submodel C bij 
iedere berekening .·an B ook N maal berekená worden. In dit geval zou C dus 
N 2 maal bereken.: worden. Deze redenering kan voortgezet worden. en dan 
blijkt dat een submodel met nestings-diepte k volgens deze werkwijze Nk 
maal berekend wordt. Voor redelijke waarden van N (-- 10) enk (- 4) zou 
dit tot een onaanvaardbare hoeveelheid werk leiden. Om deze reden wordt 
het afbreek-criterium alleen toegepast bij het buitenste submodel van het 
deelmodel onder evaluatie. en worden per slag alle dieper geneste submodel
len slechts éénmaal berekend. 

Wanneer de optie Relax aan staat wordt de verkregen oplossing van iedere 
basis-grootheid in het model na berekening gerelaxeerd. Dit houdt in dat bij 
elke iteratie-slag van de berekening van een submodel de nieuwe benadering 
van de oplossing voor de basis wordt vastgesteld volgens: 

u (k + 1>(t ) = u U l(t ) + w *(u (k+ l)(t )-u (k >(t ) ) 

waarin w een te bepalen functie van de tijd is. Onder de aanname van lineaire 
convergentie van de oplossing (waaraan meestal voldaan is) levert toepassing 
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van deze techniek een aanzienlijke versnelling op. De optimale waarde voor 
w(t) kan worden afgeleid uit de convergentie-factor van de rij van oplos
singen. die ontstaat door herhaalde berekening van het submodeL De 
convergentie-factor wordt gegeven door: 

u<k +2l(t)- u<k +O(t) 
c Ct ) = (k +l>c ) (k >c ) u t -u t 

Dez~;" factor wordt. op commando. voor ieder submodel in het actuele deelmo
del bepaald door de procedure RelaxSubmodeL Dit wordt gedaan door de op 
dat moment bestaande oplossing met een 1.1 te vermenigvuldigen en vervol
gens het submodel twee maal te berekenen. en dan de bovenstaande formule 
toe te passen. De vermenigvuldiging met 1.1 wordt toegepast om te voorko
men dat. wanneer de bestaande oplossing toevallig vrijwel juist was. cijfer
verlies optreedt. waardoor c(tJ zeer onnauwkeurig bepaald zou worden. Dit 
cijferverlies wordt dan belangrijk. omdat de opeenvolgende oplossingen dan 
nauwelijks van elkaar zouden verschillen. De optimale relaxatie-factor kan 
nu afgeleid worden volgens: 

Er moet bij toepassing van deze techiek echter wel met twee dingen rekening 
gehouden worden. Het eerste is dat een waarde voorw. die groter is dan 2. in 
de praktijk vaak instabiel gedrag veroorzaakt. De waarde van w wordt 
daarom door RelaxSubmodel beperkt tot maximaal 1. 7. Ten tweede moet men 
voorzichtig zijn met lussen. waarin zich integrerende grootheden bevinden. In 
dat geval blijken de waarden voor w met name voor grotere t te groot te zijn. 
In dat geval blijkt het verstandig te zijn om de waarden w (t) te vermenigvul
digen met een factor 0.3. 

Alle rekenkundige bewerkingen in het model (zoals die gespecificeerd zijn in 
de bij de model-grootheden behorende formules) worden per tijdreeks uit
gevoerd. Wanneer in een model dus de formule 

A=B+C*D 

opgenomen is. worden bij evaluatie van de tijdreeks voor grootheid A eerst 
alle waarden voor C en D twee aan twee vermenigvuldigd en wordt de resul
terende tijdreeks daarna opgeteld bij de tijdreeks voor B. De tussenresultaten 
van alle berekeningen zijn dus tijdreeksen. Het voordeel van deze werkwijze 
is dat de onvermijdelijke overhead bij het rekenproces klein is. Deze overhead 
ontstaat omdat ima modellen interpreteert. Hierdoor moet de administratie 
van het rekenproces (zoals bijvoorbeeld het opzoeken van de tijdreeksen voor 
de verklarende variabelen) bij iedere evaluatie van de formule herhaald wor
den. Hier is duidelijk sprake van een trade-off tussen flexibiliteit en snelheid. 
In de in ima gekozen opzet kunnen deze administratieve handelingen echter 
per complete tijdreeks plaatsvinden. waa-.:-door de verhouding tussen 
administratie-tijd en rekentijd gunstig ligt. Ik schat de overhead van ima op 
beduidend minder dan 5%. en ik verwacht dat zelfs bij de toepassing van een 
8087 rekenprocessor deze overhead tot minder dan 10% beperkt zal blijven. 

Tot slot van het gedeelte over berekening van deelmodeHen nog een opmerk
ing over de tijdsperiode. waarover het model draait. Dezt periode wordt door 
ima verdedd in drie onderdelen. Het eerste onderdeel is het Prerun-deel. 
Over dit deel van de periode wordt het model niet berekend. De reden voor 
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de aanwezigheid van dit deel is het voorkomen van vertraagde variabelen. 
waardoor gegevens van eerdere tijdstippen beschikbaar moeten zijn. Het 
tweede deel is het Estimation-deel. Over dit deel worden de grootheden bij 
schattingen gefit. Het derde deel is het Forecast-deel. Over dit deel wordt het 
model uitsluitend berekend, gebruik makend van de parameter-schattingen 
op basis van gegevens uit het Estimation-deel. 

2.2.5.2.2. Schatting 

De schatting van de waarden van de in een model opgenomen parameters 
vindt in irna plaats op basis van het fitten van het verloop van een grootheid. 
Norrnaliter zal irna de parameters van een gegeven vergelijking schatten door 
het fitten van het verloop van de bijbehorende grootheid, maar de gebruiker 
kan hier invloed op uitoefenen. Deze beïnvloeding vindt plaats met twee al 
eerder beschreven hulpmiddelen, te weten de optie Nodata en de fit
grootheid. Het concept wat hier achter steekt is dat van een keten van causaal 
afhankelijke vergelijkingen. die bij het schattings-praces als één vergelijking 
behandeld worden. Alle parameters in de keten worden in dat geval geschat 
door het fitten van het verloop van de laatste grootheid in de keten. 

Zoals al eerder beschreven kunnen de vergelijkingen in een model op twee 
manieren aaneen geregen worden. De eerste hiervan is de fit-grootheid: de 
gebruiker specificeert de naam van een volgende grootheid in de causale vol
gorde. Dit is uiteraard alleen zinvol als er een direct causaal verband bestaat 
tussen de aldus geketende grootheden. Dit is overigens de verantwoor
dèlijkheid van de gebruiker. De tweede manier is het aanzetten van de optie 
Nodata voor bepaalde vergelijkingen in het model. Wanneer deze optie voor 
een gegeven vergelijking aan staat wordt deze vergelijking automatisch geke
tend met de de volgende grootheid in de evaluatie-volgorde. 

Naast deze mogelijkheid om schattings-ketens te vormen bestaat in ima ook 
nog de evaluatie-optie Align. Wanneer deze optie gebruikt wordt. dan worden 
binnen ieder submodel de vergelijkingen daarin aaneen geregen tot één keten. 
die eindigt bij de basis. Vervolgens worden bepaalde parameters in het sub
model (door de gebruiker aangewezen met de optie Alignable) opnieuw 
geschat door het fitten van het verloop van de basis-grootheid van het sub
model. 

Het beoordelen van de overeenkomst tussen berekeningen en meetgegevens 
geschiedt in ima op basis van het kleinste kwadraten criteriu:n. \-ovr het 
minimaliseren van de som van kwadratische verschillen wordt het algo
rithme van Marquardt gebruikt. Dit is een numeriek stabiele aanpassing van 
het Gauss-Newton-alogorithme, die op vele situaties toepasbaar is. Dit algo
rithme is al vaak toegepast op het gebied van parameter-schatting. waardoor 
de eigenschappen ervan goed bekend zijn. Het algorithme is. wegens zijn itera
tieve karakter. in staat om niet-lineaire vergelijkingen te schatten. waarbij de 
het iteratie-proces in het algemeen kwadratisch zal convergeren. In de prak
tijk blijken 3 à 4 iteratieslagen voldoende te zijn. waarbij ook de globale con
vergentie in de meeste situaties geen aanleiding tot problemen geeft. Het enige 
nadeel dat aan dit algorithme verbonden zou kunnen worden is het feit. dat 
het een tweede-orde algorithme is. waardoor de hoeveelheid werk met het 
kwadraat van het aantal parameters toeneemt. Dit beperkt de praktische 
toepasbaarheid van het Marquardt-algorithme tot situaties met klein aantal 
parameters. In irna is hiervoor een grens van 10 parameters per keten gesteld. 
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2.2.6. Besluit 

Hiermee wil ik de behandeling van de implementatie van ima afsluiten. 
Deze behandeling is bij lange na niet volledig. maar de belangrijkste punten 
van de implementatie zijn behandeld. Ik zou de meest essentiële onderdelen 
van ima nog even willen resumeren. Deze zijn: 

• De definitie van de data-structuur. waarmee een model gerepresenteerd 
wordt. Deze dient zodanig gekozen te zijn dat zowel opslag als verwer
king van een model efficiënt kan geschieden. In deze definitie komt bij 
ima de hier gekozen representatie van interdependentie in de vorm van 
grafen tot uiting. 

• De procedure AnalyseFeedback, waarin met name de functie PathFound 
en de procedure CreateSubmodel een centrale rol spelen. Dit is een zeer 
belangrijk onderdeel van ima omdat het vaststellen van een strak 
gedefinieërde evaluatie-volgorde één van de fundamenten onder de 
methode van causale schatting is. Tevens is dit onderdeel het noemen 
waard, omdat het geen standaard-algorithme is. 

• De procedures ProcessSection, Evaluate en CallSection. welke bij elkaar 
een systeem vormen dat een door AnalyseFeedback ingedeeld model in 
de juiste volgorde evalueert. 

• De procedure ApplyOptions, welke tijdens de evaluatie het beheer voert 
over de gegevens-stroom in het model. Deze procedure is met name 
belangrijk omdat deze de isolatie van vergelijkingen en submodellen 
implementeert. 

De overige onderdelen van tma vervullen een ondersteunende en aanvullende 
rol. Ik doel hierbij op zaken als het onderhoud van de symbol-table. het 
evalueren van Prefix-formules. disk-1/0, en de presentatie van ima aan de 
gebruiker op het beeldscherm en in de commando-structuur. Deze zaken wor
den allen verzorgd door standaard-algorithmen. die soms voor gebruik in de 
specifieke omgeving van ima enigzins zijn aangepast. Hoewel deze deleri van 
het programma niet werkelijk essentieël zijn. leveren ze bij elkaar natuurlijk 
wel de noodzakelijke factoren om ima een sterk interactief karakter te geven. 
Deze interactiviteit is ook een belangrijke eigenschap van ima. omdat allerlei 
alternatieve specificaties en schattings-metboden met weinig moeite uitgepro
beerd kunnen worden . .\let ima is het mogelijk om uitgebreid met modellen te 
gaan experimenteren. en hierbij is een vrie:ldelijke en eenvoudige presentatie 
door het programma onmisbaar. 

Tot slot wou ik nog enige punten noemen, waar ima voor eventuele uitbreid
ing vatbaar is. Deze zijn: 

• In de huidige implementatie is de lengte van een tijdreeks beperkt tot 25 
punten. Deze beperking is gesteld wegens de beperkte geheugenruimte. 
Men zou langere tijdreeksen kunnen gebruiken door ima opnieuw te 
compileren met voor de constante MaxTime een geschikte waarde. Het is 
echter ook mogelijk om de lengte van de tijdreeksen werkelijk variabel 
te maken. Dit vereist echter wel een aantal aapassingen op laag niveau. 

• De maximale hoeveelheid geheugen. die aan een programma onder MS
DOS ter beschikking staat is 640 KBytes. Dit betekent dat in de praktijk 
ima ten hoogste ongeveer 300 vergelijkingen op kan slaan. Het is echter 
mogelijk om deze capaciteit uit te breiden m.b.v. virtueel geheugen tech
nieken. In dit geval worden alleen de direct nodige vergelijkingen in het 
hoofdgeheugen gehouden en staat de rest op schijf. Op deze manier 
zouden grotere modellen behandeld kunnen worden. Om dit te 



-60-

implementeren is echter een snelle gegevens-uitwisseling tussen 
hoofdgeheugen en schijf nodig. Het is dan niet meer praktisch om de 
onderdelen van de vergelijkingen over verschillende files te verdelen. In 
plaats hiervan zou de IlO op een laag niveau moeten geschieden om te 
voorkomen dat het evaluatie-algorithme steeds moet wachten op het 
beschikbaar komen van de nodige gegevens. 

• De huidige implementatie maakt geen gebruik van de 8087-coprocessor 
voor versnelling van berekeningen. Om dit te implementeren hoeft de 
Pascal-tekst echter alleen maar opnieuw gecompileerd te worden met de 
8087-versie van Turbo Pascal. Om bestaande modellen te gebruiken 
moeten de betrokken files echter wel geconverteerd worden. omdat het 
formaat van REALS verschillend is. 

• Momenteel is alleen keinste kwadraten als schattings-criterium 
geïmplementeerd. Het is echter niet moeilijk om nog enige algorithmen 
aan ima toe te voegen. en de gebruiker de keuze te geven uit verschil
lende methoden. Zou men de mogelijkheid willen implementeren om 
voor iedere vergelijking individueel een schattings-metbode te selecteren 
dan moet wat dieper ingegrepen worden. omdat deze informatie dan in 
het record voor een vergelijking bijgehouden moet worden. 

De implementatie van deze uitbreidingen is in principe niet moeilijk. Ik heb er 
dan ook om praktische redenen van af gezien. Met name het implementeren 
van variabele tijdreeksen en virtueel geheugen houdt het programmeren op 
laag niveau in. met alle (tijdrovende) problemen van dien. 

Er zijn ook nog meer fundamentele punten aan te wijzen waar ima uitgebreid 
zou kunnen worden. Ik denk hierbij met name aan twee zaken. Het eerste is 
een incrementele analyse van de interdependenties in het model. Op dit 
momt:nt is het zo dat na het toevoegen van een nieuwe vergelijking het gehele 
model opnieuw geanalyseerd moet worden. Wellicht is het mogelijk om een 
nieuwe vergelijking in een bestaande structuur te installeren zonder dat vol
ledige analyse nodig is. Men zou ook de gebruiker de mogelijkheid kunnen 
geven zelf de plaats van de nieuwe vergelijking in het model aan te wijzen. 
Het tweede punt betreft het optimaliseren van schatting en berekening van 
modellen. Zo is het bijvoorbeeld niet nodig om een gegeven submodel na 
schatting iteratief te berekenen. wanneer er in de omgeving van dit submodel 
geen parameters meer volgen. Wellicht is het ook mogelijk om tot meer 
efficiënte relaxatie-methoden te komen. Dit zi_:!1 echter allen zaken die niet 
essentieël zijn v;:,or het testen van de benadering van modellen. waarop ima 
gebaseerd is. 
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3. Causale schatting in elementaire situaties 

3.1. Inleiding 

In dit hoofdstuk zou ik in willen gaan op de toepassing van de in 
hoofdstuk 1 beschreven methode van causale schatting van interdependente 
modellen. Hiertoe heb ik het in hoofdstuk 2 beschreven programma ima toe
gepast op een aantal situaties. De resultaten van deze toepassingen zullen nu 
nader belicht woren. 

Dit hoofdstuk is onder te verdelen in twee gedeelten. welke logisch op elkaar 
volgen. Het eerste onderdeel zal gaan over de meest elementaire situaties die 
kunnen optreden in modellen met meerdere vergelijkingen. Deze situaties zul
len aan de hand van eenvoudige voorbeelden worden toegelicht. waarbij met 
name de verschillen tussen Single Equation schatting en causale schatting be
licht zullen worden. 

Het tweede deel van dit hoofdstuk zal gaan over de toepassing van causale 
schatting op wat complexer voorbeelden. waarbij interacties tussen de in het 
eerste gedeelte genoemde situaties aan de orde zal komen. De resultaten van 
causale schatting in deze situaties zullen aan de hand van enige resultaten van 
Monte Carlo experimenten met deze modellen besproken worden. 

3.1.1. Enige de:finities 

Voordat ik met de behandeling van deze gevallen begin. geef ik hier nog 
een aantal definities van begrippen. die bij deze behandeling gebruikt zullen 
worden. 

Om de overeenkomst tussen simulatie en meetgegevens te karakteriseren 
wordt gebruik gemaakt van een drietal statistische kengetallen. te weten: 

• RRV. 
Dit is de Relatieve Residuele Variantie van de simulatie. Voor een 
grootheid X is deze gedefinieërd als 

RRVx = 

4 

N 

I:Xr2 

t = 1 

waarin X1 de gesimuleerde waarden voor de grootheid X zijn. en X1 de 
gemeten waarden. Dit kental is dus een maat voor het relatieve aandeel 
van de niet verklaarde variantie in het verloop van X. Een waarde voor 
RRVx die klein is t.o.v. 1 geeft dus een goede overeenkomst tussen 
simulatie en meetgegevens aan. 

• SB. 
Dit is de Simulatie Bias. welke voor de grootheid X gedefinieërd is als 

SBx = r=l 

J.Lx 
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Dit is een wat ongebruikelijk kengetal. omdat deze bij toepassing op de 
schattings-residuën van een vergelijking meestal nul oplevert. In dit 
hoofdstuk wordt de SB echter toegepast op de residuën van een 
grootheid na simulatie van het gehele model. en geeft dan een maat van 
de systematische afwijking in de simulatie van die grootheid. Ook hier 
duidt een waarde van dit kentaL dat dicht bij nul ligt. op een goede 
overeenkomst tussen simulatie en metingen. 

e DW 
Dit is de Durbin-Watson statistiek. Toegepast op een grootheid X is deze 
gedefinieërd als 

DWx = 

Na enig manipuleren en een aantal benaderingen blijkt DWx ook uit
gedrukt te kunnen worden als: 

DWx = 2 (1-p) , 

waarin p de autocorrelatie van de tijdreeks u1 is. Ook hier geldt. dat 
deze maat wordt toegepast op de uiteindelijke simulaties van het model. 
De waarde van de OW-statistiek ligt tussen 0 en 4. waarbij een waarde 
dicht bij 0 duidt op een grote correlatie in de residuën. dus op de 
aanwezigheid van een systematische fout in de simulaties. Een waarde in 
de buurt van 2 geeft aan. dat de tijdreeks van residuën weinig 
gecorreleerd is. hetgeen betekent dat de simulatie het gedrag van de 
grootheid goed beschrijft. Een waarde in de buurt van 4 geeft de 
aanwezigheid van anticorrelatie aan. 

Onnauwkeurigheden in de me.=t~vens geven aanleiding tot afwijkingen 
(bias) in de schattingen van de p-a ... 1-ameters. Deze fouten kunnen twee ver
schillende typen bias veroorzaken: 

• SSB 
Dit staat voor Small Sample Bias. Deze afwijking wordt veroorzaakt 
door de eindige lengte van de tijdreeksen. Hierdoor zal het gemiddelde 
van de meetfouten in een grootheid X niet nul zijn. maar een waarde 
hebben van de orde van CT u.:/v'Fi. waarbij CT u. x de spreiding in de meet-
fouten is en N het aantal meetpunten in de tijdreeks. Uit deze formule 
blijkt al. dat de bijdrage van deze bias na3.r nul gaat voor groteN. 

• SEB 
Dit is Simultaneous Equation Bias. Deze vorm van bias treedt op. 
wanneer de tijdreeks van één van de verklarende variabelen in de 
geschatte vergelijking met een fout behept is. De bijdrage van deze vorm 
van bias blijkt van de orde van CT 2u.x!CT .i te zijn. waarbij X de verkla-

rende variabele is en CT ux de spreiding van de meetfout hierin. Hieraan is 
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direct te zien. dat de bijdrage van SEB niet naar nul gaat voor lange 
tijdreeksen. 

In de komende verhandeling zullen meestal de resultaten van twee 
schattings-technieken met elkaar vergeleken worden. Deze zijn: 

• DLS. 
Dit staat voor Direct Least Squares. Deze techniek houdt in de toepass
ing van kleinste kwadraten op iedere vergelijking van het model afzon
derlijk. 

• CLS. 
Dit staat voor Causal Least Squares. Deze techniek is het toepassen van 
kleinste kwadraten. uitgaande van alle tot dan toe berekende waarden 
voor verklarende varabelen (zie hfst. 1). Deze techniek werd in de 
meeste gevallen toegepast uitgaande van een aantal verschillende bases. 
Deze bases worden als volgt genoteerd: {A,B,C .... }. Hierin zijn A, B, C. 
enz. de grootheden. die in de basis zijn opgenomen. en geeft de volgorde 
de hiërarchie van de eraan verbonden submodellen weer. Het aan de 
meest rechtse grootheid verbonden submodel is het diepst genest. en 
wordt dus tijdens het schattings-proces het eerst geëvalueerd. Daarna 
volgt het submodel van de grootheid direct links ervan. enz. Met de 
gegeven basis wordt het aan A verbonden submodel dus als laatste 
geschat en berekend. 

Tenslotte wordt nog regelmatig gebruik gemaakt van het begrip schattings
keten. dat als volgt genoteerd wordt: 

Dit betekent. dat voor het schattings-proces de uitdrukking voor a ingevuld 
wordt in de vergelijking voorw. waardoor de parameters van a geschat wor
den op basis van het verloop van w. Dit wordt toegepast wanneer de vergelij
king voor w een definitie is. die direct van a afhangt. 

3.2. Elementaire situaties 

Na het vergelijken van simulatie-resultaten op basis van DLS- en eLS
schattingen van verschillende modellen zijn vier eigenschappen van modellen 
en vergelijkingen naar voren gekomen. die van invloed zijn op de verschillen 
tussen DLS- en eLS-schattingen. Het zijn deze eigenschappen. die als oorzaak 
aangewezen kunn~n worden voor dë vermindering van de algehele tracking 
performance wan_"1eer een Single E~uation techniek wordt toegepast op een 
model met meerdere vergelijkingen. Deze eigenschappen zijn achtereenvolgens: 

• De rondgaande versterking van een causale lus 
Dit is in feite een maat voor de sterkte van de interdependentie in een 
model. Hoe groter deze versterking. des te sterker zal de interdependen
tie in een model zijn. Bij een sterke mate van interdependentie kan men 
problemen verwachten bij toepassing van Single Equation technieken. 

• De aanwezigheid van integratoren 
Door de aanwezigheid van integrator in een model zullen de aanwezige 
voorspelfouten uitgeïntegreerd worden over de tijd. Hierdoor kunnen 
trendmatige afwijkingen in de simulaties van het model ontstaan. 
Omdat het bepalen van de mutatie van een grootheid en de eigenlijke 
integratie hiervan in de meeste econometrische modellen in twee ver
schillende vergelijkingen plaatsvindt. wordt bij toepassing van een Sin
gle Equation techniek vaak geen rekening gehouden met dit verschijnsel. 
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• De aanwezigheid van definities 
Het optreden van definities in een model kan een sterk negatieve invloed 
hebben op de prestaties van Single Equation technieken. In een voor
beeld zal hieronder aangetoond worden dat het toevoegen van een 
definitie-vergelijking aan een model (zelfs als die de algebraïsche oploss
ing van het model niet verandert) belangrijke gevolgen voor de uitein
delijke tracking performance kan hebben. 

• Het optreden van saldo-variabelen 
Zoals al in hoofdstuk 1 is beschreven. zijn saldo-variabelen variabelen. 
waarvan de waarde bepaald wordt als het verschil of het quotiënt van 
van twee qua orde van grootte gelijke grootheden. In econometrische 
modellen gaat het hier meestal om definitie-vergelijkingen. en hebben 
deze variabelen doorgaans grote invloed op andere (gedrags-) ver
gelijkingen in het model. Omdat de waarde van een saldo-variabele zeer 
gevoelig is voor de waarden van de ingangs-grootheden. kan een kleine 
misschatting van (één van) deze ingangs-grootheden grote gevolgen heb
ben voor de uiteindelijke simulaties. Ook hier kan een Single Equation 
techniek dus in de problemen komen. 

In de volgende paragrafen zullen deze punten ieder aan de hand van één of 
twee voorbeelden nader uitgewerkt worden. Het gaat hierbij steeds om uiter
mate eenvoudige voorbeelden. waarin de model-oplossing niet van de tijd 
afhangt. Dit schept de gelegenheid om de bovenstaande eigenschappen in 
zuivere vorm te bestuderen. In reële modellen zijn deze eigenschappen 
uiteraard in combinatie en vaak versluierd aanwezig. 

3.2.1. Rondgaande versterking 

Zoals al gezegd levert een grote rondgaande versterking in een causale 
lus van een model moeilijkheden op bij de uiteindelijke simulaties. omdat in 
een dergelijke lus alle opgetreden schattings-fouten versterkt worden. Dit 
blijkt al uit de beschouwing van het volgende eenvoudige voorbeeld: 

x= aY + Ux 

y = x+ 1 +u, 

x~ 
~y 

Afhankelijkheicts-graaf van het voorgaande model. 

De exacte waarde van Y wordt gegeven door 

3.1.1.1 

2 -=..1.2 
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Wanneer nu de meetgegevens voor X en Y behept zijn met fouten met een 
variantie van u "x resp. u "r. dan blijkt de geschatte waarde voor a. bij 
toepassing van DLS. gegeven te worden door 

a= 
a + ( 1-a )(J.Lux +a J.Lu) 

1 + 2(1-a )J.Lu + u 2u y y 

1 Uux 
--. 1.7 en J.Lu1. 1-a vN 

,met 3.1.1.3 

Hierin is N het aantal meetpunten in de tijdreeksen voor X en Y. De relatieve 
voorspellingsfout die hiervan het gevolg is wordt gegeven door 

A a --= 
a u uy 1 u "x 

--(u ..fN +2-a)- + 
1-a uy ..fN 1-a ..fN 3.1.1.4 

1-a 

Dit is grafisch weergegeven in figuur 3.2.1. 

o,1 RRVr 

o.o 

-1 a 

Figuur 3.2.1 
De invloed van de rondgaande versterking op de RRVy. 

Het optreden van een term met u 2
uy in formule 3.1.1.4 wordt veroorzaakt 

door het optreden van SEB in de schatting van de parameter a. In dit geval 
treedt er overigens geen verschil op tussen CLS- en DLS-schattingen. wanneer 
Y als basis gekozen wordt. In dat geval wordt namelijk alleen de vergelijking 
3.1.1.1 geschat met gebruikmaking van de meetgegevens voor Y. net als bij 
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DLS. Het is echter enigzins opvallend dat. wanneer X als basis gekozen 
wordt. er wèl grote verschillen ontstaan. Dit komt omdat de tijdreeks voor Y 
nu. voordat schatting van a plaatsvindt. berekend wordt uit de meetgegevens 
voor X. Bij schatting van a speelt de meetruis in Y nu geen rol meer. maar is 
de verklarende variabele wel berekend met de meetfout van X. Er is nu bij de 
schatting van a dus sprake van een volledige correlatie tussen de meetfouten 
in de verklarende en de verklaarde tijdreeksen. Hierdoor vallen een aantal 
termen in de uitdrukking voor de geschatte waarde van a weg. hetgeen leidt 
tot: 

a +(1-a)(1+a)J.Lux +er\, 

1 + 2(1-a )J.I.ux +er\, 

Dit leidt dan tot een relatieve simulatie-fout van 

= m-

3.1.1.5 

3.1.1.6 

Het blijkt dus. dat bij deze basis-keuze in dit geval de simulatie-fout in 
benadering onafhankelijk van a wordt. Dit gaat uiteraard niet meer op 
wanneer meerdere parameters of bronnen van meetfouten buiten dit submo
del een rol gaan spelen. maar het geeft wel aan dat causale schatting robuust 
is voor grote rondgaande versterkingen. mits de vergelijking voor de basis
grootheid parameters bevat. 

In het voorgaande voorbeeld werd nog eens onderstreept hoe belangrijk. ook 
in deze eenvoudige situatie. de keuze van de basis is. Dat ook de hiërarchie 
van de basis in belangrijke mate beïnvloed wordt door de rondgaande ver
sterkingen van individuele lussen wordt in het volgende voorbeeld duidelijk. 

T=Y1+Y2 3.1.1.7 

X2=aT+1 + ux " 2 
3.1.1.8 

y2 = x2 + Uy2 3.1.1.9 

X 1 = bT + 1 +ust 3.1.1.10 

Y1= X1 +u x 3.1.1.11 • 1 

Dit voorbeeld bestaat uit twee eenvoudige causale lussen die. op de 
rondgaande versterkingen na. identiek zijn. De grootheden Y 1 en Y 2 • beiden 
voorzien van een meetfout. zijn toegevoegd omdat anders het probleem der
mate triviaal zou worden dat elke schattings--techniek goede resultaten zou 
leveren. Dit houdt verband met het al eerder genoemde wegvallen van meet
·fouten wanneer de fouten in de verklarende en de verklaarde tijdreeksen vol
ledig gecorreleerd zijn. Als basis-grootheden zijn steeds Y 1 en Y 2 gekozen. 
Dit is niet de meest optimale keuze. maar het maakt dit eenvoudige voorbeeld 
ook representatief voor ingewikkelder situaties. Na selectie van deze twee 
grootheden staat dus nog de keuze open in welke volgorde de aan Y 1 en Y 2 
verbonden submodellen geschat zullen worden. 
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Afhankelijkheicis-graaf van het voorgaande model 

0,1 

O,GS 

RRVr RRVr 
0 ·' 

b ... 0.05 b == 0.2 

rr=O.l rr=O,l 

o,QJ 

0 0,5 1 a 0 o.s , a 

Figuur 3.2 .2 
De invloed van de rondgaande versterking 

en de hiërarchie van de basis op RR V y 
1

. 

In figuur 3.2.2 is bij verschillende waarden voor de parameters a en b voor 
beide keuzen van de volgorde de RRV voor Y 1 gegeven. Hieruit blijkt zeer 
duidelijk dat. wanneer a groter is dan b. het submodel van Y 2 het beste eerst 
geschat kan worden. Dit is ook wel begrijpelijk. omdat een grotere waarde 
voor a een grotere rondgaande versterking voor de lus met Y 2 betekent. zodat 
de te verwachten simulatie-fout voor deze lus ook het grootst zal zijn. 
Wanneer nu de lus met Y 2 als eerste geschat en berekend wordt. dan kan 
deze fout bij de schatting van b nog gecompenseerd worden. Deze 
overwegingen leiden tot een heuristische regel voor causale schatting: 

HR.t. Sterk interdependente causale lussen moeten zo vroeg mogelijk in 
het schattings-preces geschat en berekend worden. teneinde de te 
verwachten grote simulatie-fout zoveel mogelijk te kunnen compen
seren. 
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3.2.2. Integratoren 

Teneinde een eerste indruk te krijgen van het effect van een integrerende 
vergeHjking op schatting en simulatie kan de volgende situatie beschouwd 
worden: 

E = 1 

x= aE 

y = y -1 +x 

3.1.2.1 

3.1.2.2 

3.1.2.3 

In dit voorbeeld is weliswaar geen sprake van interdependentie. maar het is 
wel representatief voor de in econometrische modellen vaak voorkomende 
situatie dat de integrerende vergelijking een definitie is. In Single Equation 
technieken zal de parameter a dus altijd geschat worden zonder met deze 
integrerende actie rekening te houden. Dat deze actie wel degelijk invloed 
heeft op de uiteindelijke resultaten wordt in de grafieken van figuur 3.2.3 
geilustreerd. In deze grafieken wordt steeds een vergelijking gemaakt tussen 
de toepassing van DLS en de toepassing van CLS. waarbij in het laatste geval 
een sclu:átings-keten X - Y is gebruikt. Uit deze grafieken blijkt. dat de 
invloed van deze keten fundamenteel verschillend is voor meetfouten in de 
grootheden X en Y enerzijds en de onafhankelijke grootheidE anderzijds. 

RRVr RRVy 

uux=u~.~r=O 

0,1.5 

0,5 1 

Figuur 3.2.3 
De invloed van het meeschatten van een integrator op RRVr 

Meetfouten in X en Y beïnvloeden beide schattings-technieken in even grote 
mate. Dit is te verwachten. omdat het in deze situatie gaat om Small Sample 
bias (SSB). oftewel om onzuiverheden ten gevolge van het feit dat de gemid
delden van de meetfouten in X en Y niet nul zijn. In dat geval zal het inder
daad niet uitmaken of de schatting al of niet uitgevoerd wordt op basis van 
de geïntegreerde tijdreeks. Een relatieve gemiddelde fout van een zekere 
grootte in de tijdreeks voor X zal namelijk leiden tot een even grote relatieve 
fout in de tijdreeks voor Y. 
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Dit is echter geheel anders voor meetfouten in de tijdreeks voor E. omdat 
deze fouten aanleiding geven tot Simultaneous Equation bias. Ten gevolge van 
deze fouten zal. bij toepassing van DLS. een relatieve afwijking in de 
geschatte waarde voor a ontstaan die gegeven wordt door 

-= 
a 

(j2 
u". 

1 + ----=f
E 

-1 

1 3.1.2.4 

Deze fout ontstaat dus bij regressie van X op E. Bij toepassing van een 
schattings-keten vindt echter in feite regressie van Y op de integraal van E 
plaats. Formule 3.1.2.4 moet dan ook vervangen worden door 

-1 
-1 

-= 1:::::: 1 3.1.2.5 
a 

Het blijkt dus. dat in vergelijking met de formule 3.1.2.4 cr 2" met een factor 
E 

4/ N vermenigvuldigd wordt. Hierin is N weer de lengte van de betrokken 
tijdreeksen. Aangezien N meestal veel groter zal zijn dan 4 wordt met het 
aanbrengen van een schattings-keten dus een effectieve vermindering van de 
Simultaneous Equation bias bewerkstelligt. Dit is in figuur 3.2.3 grafisch 
weergegeven. 

Het volgende voorbeeld geeft een illustratie van de effecten van een integrator 
in een interdependente context. De vergelijkingen van dit voorbeeld luiden als 
volgt: 

E = 1 +uE 

X = t, Y +a, E +ux 

Y = Y _ 1 + ty X +arE +ur 

3.1.2.6 

3.1.2.7 

3.1.2.8 

Hierin zijn tx. as. tr. en ar de te schatten parameters. In dit geval is geen 
gebruik gemaakt van een schattings-keten. maar is het effect van de volgorde 
van schatting (o.!t;weJ van de basis-keuze) bekeken. De resultaten hiervan 
zijn weergegeven m fr.guur 3.4. waarbij steeds een vergelijki...,g is gemaakt 
tussen CLS met X als basis en CLS met Y als basis. Het verschil tussen deze 
twee benaderingen is analoog aan het verschil tussen DLS en CLS in het voor
gaande voorbeeld. Kennelijk is ook hier de juiste keuze van de basis esentieël 
om belangrijke verbeteringen in de tracking performance te verkrijgen. 

Dit leidt tot de volgende twee heuristische regels: 

HR2. Kies bij voorkeur een integrerende grootheid in de basis. Dit is in 
feite de achtergrond van de in hfst. 1 genoemde overweging om 
grootheden met een ·rustig" verloop in de basis op te nemen. 

HR3. Wanneer een integrator een definitie is. schat dan de parameters van 
de mutatie ervan m.b.v. een scbattings-keten van de vorm 

mutatie ..... integrator. 
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RRVr 
CT "l: =CT "r = 0 

RRv)' 
CT "E: 0 

0,2 0,1 

X basis , 
/ 

/ 

X basis I 

I 
I 

Y basis 
0,1 0,1 

Ybasis 
--- CT "l:, CT .,1. 

1 CT "E 0,5 1 

Figuur 3.2.4 
De invloed van de basis-keuze (bij aanwezigheid van een integrator) 

op RRVy. 

3.2.3. Definities 

Een derde belangrijke eigenschap van de meeste econometrische model
len in verband met parameter-schatting is de aanwezigheid van definitie
vergelijkingen in deze modellen. Om de gevolgen van het toevoegen van een 
definitie-vergelijking aan een model te bestuderen kunnen de volgende twee 
algebraïsch equivalente modellen vergeleken wordèn. 

X= gxY + 1 

Y = grX + 1 

en 

X= gxY + 1 

T=X 

Y = gyT + 1 

+ux 

+ Uy 

+ux 

+ur 

+ Uy 

3.1.3.1 

3.1.3.2 

3.1.3.3 

3.1.3.4 

3.1.3.5 

Het enige verschil tussen deze twee modellen is de toevoeging van een extra 
tijdreeks voorT met de daarbij behorende meetfout ur. Deze meetfout blijkt 
echter een essentiële rol te spelen wanneer dit voorbeeld met DLS geschat 
wordt. Dit kan met enkele berekeningen aan deze voorbeelden aangetoond 
worden. 

De exacte waarde voor Y wordt in beide gevallen gegeven door 

y = gy + 1 
1-y . 3.1.3.6 



- 71 -

x 

l\ 
Afhankelijkheids-grafen van de voorgaande modellen. 

waarbij gesteld is y = gx gy. dus de rondgaande versterking. Na enige mani
pulaties blijkt dat in het eerste geval (zonder definitie) de geschatte waarde 
voor gx uitgedrukt kan worden als 

(X-1) !J.ux 
gx + !J.uy y2 + y 

2 
2uy CT uy 

1+--+--y y2 

Dit levert een afwijking in de geschatte waarde voor gx van 

2 
y 

2 
1 (]' Ui• 

+IJ ----r-ux y y2 

3.1.3.7 

3.1.3.8 

Hierbij is de eventuele correlatie tussen de meetfouten in X en Y verwaar
loosd. De uitdrukking voor gy kan verkregen worden door in vergelijking 
3.1.3. 7 X en Y consequent te verwisselen. In de tweede situatie (dus met 
definitie) is de uitdrukking voor ix dezelfde als in de eerste situatie. maar 
om de uidrukking voor gy te verkrijgen moet in vergelijking 3.1.3.7 nu steeds 
X door Y en Y door T vervangen worden. De symmetrie tussen de uitdruk
kingen voor ix en g;- gaat dus verloren. hetgeen grote invlc·ed or d-= liltein
delijke simulatie-fout he-eft. 

Om tot een overzichtelijke uitdrukking voor deze uiteindelijke simulatie-fout 
te komen wordt nu gesteld: 

gx = gr = r = ...r:;. 
In dat geval kan het relatieve residu voor Y (bij benadering. voor r:::: 1) uit
gedrukt worden als: 
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• In het eerste geval. zonder definitie 

3.1.3.9 

• In het tweede geval. met definitie: 

Uit een nadere beschouwing van deze uitdrukkingen blijkt. dat voor e het 
aandeel. dat lineair is in u (dit is de bijdrage van SSB) naar nul gaat wanneer 
f naar 1 gaat. In sterk interdependente lussen speelt bij afwezigheid van 
definities dus uitsluitend de SEB een rol. en deze zal voor redelijke waarden 
van de varianties (bijvoorbeeld 10%) belangrijk kleiner zijn dan de lineaire 
bijdrage. Voor e' blijken echter een aantal termen niet meer tegen elkaar weg 
te vallen. zodat ook voor f dicht bij 1 naast de SEB ook de SSB een rol blijft 
spelen. Dit zal leiden tot een aanzienlijk grotere simululatie-fout. Deze 
effecten zijn weergegeven in figuur 3.2.5 . 

RRVy 

.s 
DLS 

J :.1 

l :.2. ______ . 

Figuur 3.2 .5 
De invloed van een definitie-vergelijking op RRVy. 

voor DLS en CLS 

. 
\ 
\I 

De achtergrond hiervan is. dat zonder de definitie-vergelijking iedere meetfout 
twee keer een rol speelt bij de parameter-schatting. één keer aan de linker
kant een één keer aan de rechterkant van een vergelijking. Deze optredens 
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leveren steeds een vrijwel tegengestelde bijdrage aan de totale fout in de 
geschatte rondgaande versterking i'. Er treedt hier dus. zelfs bij toepassing 
van DLS. een grote mate van compensatie van schattings-fouten op. Aan deze 
gunstige situatie komt echter radicaal een einde zodra de definitie-vergelijking 
een rol gaat spelen. Het grote voordeel van CLS in dit verband is dat meet- en 
reken-fouten door de definities in het model heen stromen. zodat beide boven 
genoemde voorbeelden voor CLS identiek zijn. Hierdoor zal ook bij 
aanwezigheid van de definitie de onderlinge compensatie van fouten gehand
haafd blijven. 

Ook in ingewikkelder situaties met meerdere vergelijkingen en parameters zal 
deze compensatie bij toepassing van DLS optreden. zij het in minder volledige 
mate. Bij toepassing van CLS zal deze compensatie echter altijd in belangrijke 
mate plaatsvinden. omdat alle meet- en reken-fouten. die nog niet gecompen
seerd zijn. bij verdere schattingen steeds meegenomen worden. 

3.2.4. Saldo-variabelen 

In deze paragraaf zal nagegaan worden welk effect de aanwezigheid van 
een saldo-variabele in een model heeft op de parameter-schatting en de track
ing performance. Om dit verschijnsel in zijn pure vorm te kunnen bestuderen 
wordt het volgende voorbeeld in ogenschouw genomen: 

Al= 7T- g ly + UAI 3.1.4.1 

A2= 7T + g2Y +UA 2 3.1.4.2 

w = A2- A 1 +u.., 3.1.4.3 

y = pw +m + Uy 3.1.4.4 

Afhankelijkheicts-graaf van het voorgaande model. 

In dit voorbeeld zijn g 1 en g 2 de te schatten parameters. De saldo-variabele is 
hier w. Door nu de waarden voor de constanten p. m, en 7T in te stellen kan 
de grootte van de verhouding 

gekozen worden. Deze verhouding (de saldo-verhouding) is bepalend voor de 
mate. waarin w zich als een saldo-variabele gedraagt. In de verdere behande-
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ling worden de waarden voor p en 1T constant en gelijk aan elkaar genomen 
en wordt voor de exacte waarden van g 1 en g 2 1/p genomen. Door deze keuze 
wordt 1T gelijk aan de saldo-verhouding van w. Nu zal de invloed van 1T op 
de gemaakte schattings- en simulatie-fouten nagegaan worden. Het blijkt dat 
in deze situatie de geschatte waarden voor g 1 en g 2 gegeven worden door: 

f..Lu.-!.1 A 1-1T 
g1 + -y + f..Luy y2 

2f..Luy 0"2uy 

1+--+--
y y2 

,en 3.1.4.5 

f..LuA2 A2-1T 

g2 + -y + f..Luy y2 

2f..Luy 0"
2 

u 1. 

1+--+--
y y2 

3.1.4.6 

Na enig herordenen blijken dan de fouten in beide schattingen uitgedrukt te 
kunnen worden als 

.6-g 1 = C 10 + C 117T , en 

.6.g2 = C2o + C211T, 

3.1.4.7 

3.1.4.8 

waarbij de constanten C afhangen van f..Luy• f..LuA· 0"
2
uy• Y . .4 1 en A2. In deze 

vorm gegoten blijkt duidelijk dat 7T, oftewel de saldo-verhouding. een lineaire 
invloed heeft op de geschatte waarden van de parameters g 1 en g z· Dit blijkt 
te leiden tot een relatieve simulatie-fout van de vorm 

3.1.4.9 

In figuur 3.2.6 zijn drie situaties met elkaar vergeleken. Ten eerste DLS. 
waarbij het boven beschreven effect duidelijk naar voren komt uit de experi-• mentele resultaten. Ten tweede de situatie. aangeduid met DLS . waarbij de 
schattings-keten A 1 - A 2 - w gebruikt is. Ten derde zijn ook nog schat
tingen uitgevoerd met CLS. waarbij w als basis gekozen is. In deze beide 
laatste gevallen blijkt € onafhankelijk te zijn van 1T te zijn. Dit ligt ook voor 
de hand. omdat het voorbeeld zodanig geconstrueerd is dat alleen de o.rlos
singen voor A 1 en A 2 van 1T afhangen. Aangezien in het geval van DLS deze 
twee reeksen niet voor de schatting gebruikt worden. zullen dus ook de 
gevonden parameter-waarden in deze gevallen onafhankelijk zijn van 7T. Dat 

• bij CLS het residu kleiner uitvalt dan bij DLS is ook eenvoudig te begrijpen. 
omdat ook hier. net als in het voorgaande voorbeeld. de SEB geëlimineerd 
wordt. 

Deze resultaten leggen de grond voor de volgende heuristische regel: 

HR4. Zorg ervoor dat het ver!.oop van een saldo-variabele aangepast 
wordt met de parameters van minstens één van zijn definiërende 
grootheden. 
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u=O,J 
RRVy 

u=0.05 

u=0,025 
...... 

' 
DLS" 

-10 IO 7T 

Figuur 3.2.6 
De invloed van een saldo-variabele op RRVy. 

voor DLS en CLS 

3.3. Complexer voorbeelden 

In deze paragraaf zou ik twee wat uitgebreider situaties. Test} en Test2. 
wat nader willen beschouwen. Het gaat hierbij om twee kunstmatige model
len. waarvan de exacte oplossing en de correcte parameter-waarden dus ter 
beschikking staan. Aan de exacte meetreeksen is vervolgens normaal ver
deelde witte ruis toegevoegd. en zijn vervolgens schattingen en simulaties uit
gevoerd. 

Deze schattings- en .simulatie-experimenten zijn onder te verdelen in twee 
groepen. Deze zijn: 

• Voor Test] en Test2: 
Experimenten met een vaste set parameter-waarden en verschillende 
sets van meetfouten. Dit zijn dus l\lonte Carlo experimenten. welke ten 
doel hebben het gemiddelde en vooral de spreiding van de optredende 
residuën na schatting en simulatie voor deze situaties te bepalen. 

• Voor Test]: 
Experimenten met een set vaste (relatieve) meetfouten en verschillende 
sets van parameter-waarden. Voor deze experimenten is uit de voor de 
Monte Carlo experimenten gegenereerde sets van meetfouten een 
representatieve set gekozen. en is de invloed van een tweetal parameters 
op de simulatie-residuën nagegaan. 

3.3.1. Testl 

De vergelijkingen voor het experimenteer-model Testlluiden: 
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Ei = 1 +uE; (CT uE = ]{)%) 
I 

Ex = 1 +uE, (O" u =JO%) 
E, 

A = -TC+ yEx +u.4 (CT u = ] 0%, T = 0,25, y = 1) 
x 

x = aY + {3Ei +u x (CT ux= 10%, a= 0,7, {3= 1) 

y = X +A +uy (CT uy= JO%) 

B = vY +eT +uB (CT uB =]{)%,V= 1.5, €= 1) 

B 
(CT u = 3%) c = c_l(1 + 100 )+uc c 

I ,_ Afhankelijkheicts-graaf van Test]. 

Hierin zijn de te s.:hatten parameters met griekse letters aangeduid. De 
grootheid T in de vergelijking voor B is de tijd. Achter iedere vergelijking 
staan de relatieve spreiding van de gebruikte meetfouten en. wanneer van 
toepassing. de exacte waarden van de parameters. Deze waarden bepalen 
tezamen de referentie-situatie. welke in een aantal experimenten vergeleken 
zal worden met andere situaties. 

Een korte beschouwing leert. dat Test] bestaat uit: 

• Een causale lus met daarin de grootheden X en Y. De rondgaande ver
sterking van deze lus wordt bepaald door de parameter a. Met de 
standaardwaarde van 0. 7 is de interdependenie in deze lus dus vrij 
sterk. De grootheid Y in deze lus wordt door een definitie bepaald. 

• Een causale lus. bestaande uit de grootheden A, Y, B en C. Belangrijk 
hierin is met name de aanwezigheid van de integrator C. Deze lus is (in 
de standaard-situatie) zwak tegengekoppeld: de grootheid C remt dus 
zijn eigen groei af. 
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3.3.1.1. Monte Carlo experimenten 

In de nu te bespreken Monte Carlo experimenten zijn de volgende 
schattings-technieken met elkaar vergeleken: 

1. DLS 

2. CLS/{C,Y}. met de schattings-keten B -+ C. 

3. CLS/{B,Y} 

4. CLS/{Y}. ook met de schattings-keten B -+ C. 

In het eerste experiment zijn deze vier benaderingen met elkaar vergeleken 
voor de referentie-situatie. De resultaten hiervan zijn samengevat in figuur 
3.3.1. zowel qua RRV als qua SB voor de simulatie van de grootheid C. Ik heb 
juist deze fouten in de figuur uitgezet. omdat ze met name representatief zijn 
voor de trendmatige afwijking van de simulatie. 

"'I 
2. 

t 

1.4· 

( . 

. ·--·-....____, 

... ·-·-·· ..... ._____. 
< • 

0 o,oS -o.o'J 0 O.Q\ 

RRVc SBc 
Figuur 3.3.1 

Monte Carlo resultaten voor Testl. 

f 

I. 

t . 

3. 
i 

Voor de betekenis van de nummers zie voorgaande tekst 

In figuur 3.3.1 vallen twee dingen op. Ten eerste zijn de uiteindelijke resulta
ten voor DLS en CLS/{Y} vrijwel identiek. Wanneer als basis {Y} gekozen 
wordt. dan blijkt de toepassing van CLS dus weinig te baten. Bij de keuze van 
{CY} of {B,Y} als basis treedt echter wel een aanzienlijke verbetering op. Dit 
wordt veroorzaakt door het feit. dat bij deze beide laatste keuzen de parame
ters 11 en e geschat worden op basis van de oplossing voor de lus X-Y. Ken
nelijk is het meewegen van de interdependentie in deze lus belangrijk voor de 
uiteindelijke tr~;tcking performance. 

Ook tussen de resultaten van de basis-keuze {C,Y} enerzijds en {B,Y} ander
zijds zit een duidelijk verschil. en wel in de SB voor C. Dit zou zowel door de 
kleinere ruis inCalsdoor het meewegen van de integerende actie in de schat
ting veroorzaakt kunnen worden. Om dit uit te kunnen maken is een nieuw 
Monte Carlo experiment uitgevoerd. waarbij voor de spreiding van de ruis in 
Ben C beiden 3% is genomen. en waarbij geschat is zowel met als zonder de 
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schattings-keten B-C. De resultaten hiervan zijn weergegeven in figuur 3.3.2. 
Hieruit kan de conclusie getrokken worden dat het meewegen van de 
integrerende actie tijdens de schatting een belangrijke verbetering tot gevolg 
heeft. 

{C,Y} J 
{B,Y} -·· ··-.._____, 

. .. -

a.o' -···' 0 

RRVc SBc 
Figuur 3.3.2 

Monte Carlo resultaten voor Testl. 
voor de bases {C ,Y} en {B ,Y}. 

• • > [ {C.Y)_ 

{B,Y} 

o,ol. · 

Tenslotte is het laastgenoemde experiment nog eens herhaald. maar dan 
zonder ruis in de grootheden Ex en E;. Vergelijking met het voorgaande 
experiment leert, dat RRV en de SB in geval van schatting met de keten B-C 
weinig veranderen. terwijl bij schatting zonder deze keten de bias significant 
afneemt. Het blijkt dus dat schatting op basis van het verloop van een 
integrerende grootheden weinig gevoelig is voor ruis in externe grootheden. 
terwijl schatting van niveau-variabelen dit wel is. Dit effect is al beschreven 
in paragraaf 3.3.2 . 

Om de invloed van de interdependentie in de lus X-Y verder te bestuderen is 
een Monte Carlo experiment uitgevoerd met een aanzienlijk kleinere waarde 
voor a, namelijk 0,1. De resultaten van dit experiment zijn weergegeven in 
figuur 3.3.3. In vergelijking met de referentie-situatie blijken zowel het gem
iddelde als de spreiding van RRV iets afgenomen te zijn. maar dit gaat om 
kleine hoeveelheden (10 à 20 %). Een belangrijk verschil treedt wel aan het 
licht bij vergelijking van de SB. Het was in de referentie-situatie zo. dat 
alleen CLS/{C,Y} geen significante SB opleverde. Bij de keuze a = 0.1 blijkt. 
dat geen van de schattings-technieken een ~ignificante SB oplevert. Hieruit 
kan geconcludeerd worden. dat het belangrijkste gevolg van het negeren van 
sterke interdependentie tijdens de schatting de introductie van een systema
tische fout in de simulaties is. Op de invloed van de waarde van a op de 
simulatie zal overigens in de tweede groep van experimenten met Testl nog 
teruggekomen worden. 
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'2...l 
3. 

Lf. .. ···-. 

O,oZ -0,01 0 

RRVc SBc 
Figuur 3.3.3 

De invloed van a op de resultaten voor Testl. 
V oor de betekenis van de nummers zie tekst. 

Een laatste Monte Carlo experiment is met dit model gedaan om de invloed 
van specificatie-fouten op de prestaties van de verschillende schattings
technieken na te gaan. Hiertoe is in de standaard-situatie aan de de 
specificatie van de vergelijkingen voor A en B een extra term toegevoegd. 
Deze term bestaat in beide gevallen uit een stapfunctie met een amplitude van 
10% van de gemiddelde waarde van die grootheid. De stap is in beide geval
len in het midden van het voor schatting gebruikte interval geplaatst. Tevens 
is de vergelijking voor Y vcrvangen door 

Y = PoA + PtX. 

waarbij dus twee extra parameters gemtroduceerd werden. Deze parameters 
werden toegevoegd om na te gaan welke invloed de introductie van extra 
vrijheidsgraden heeft op de compensatie van fouten in het modeL Met name 
gaat het hierbij om het al of niet toepassen van isolatie van submodellen. 
Wegens de toegevoegde stapfuncties is in dit geval het model niet meer in 
staat om de meetgegevens te simuleren. Door aanpassing van de verschillende 
parameter-waarden kan hier echter wellicht voor gecompenseerd worden. Om 
dit na te gaan zijn vier schattings-technieken op deze situatie toegepast: 

1. DLS. 
In dit geval zal alleen locale compensatie (in de vergelijking met de 
fout) optreden. en zal met een eventuele interactie tussen de beide 
specificatie-fouten geen rekening gehouden worden. 

2. CLS/{C.Y}. 
met isolatie van submodellen. Hierdoor zullen met name de parameters 
p 0 en p 1 locaal in het submodel van Y geschat worden. en zullen de 
aangebrachte specificatie-fouten niet kunnen compenseren. er treedt nu 
echter wel enige onderlinge compensatie op. omdat bij de schatting van 
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11 ene de fout in de vergelijking voor A een rol speelt. 

3. CLS/{CYl. 
zonder isolatie van submodellen. Hierdoor zullen de parameters p 0 en p 1 
wel invloed ondervinden van de fout in A. waardoor ze bij de compen
satie worden betrokken. 

4. CLS/{CY}. 
met de parameters Po en p 1 globaal. Het verschil met methode 3 is. dat 
deze parameters nu opnieuw geschat worden nadat het submodel van Y 
berekend is. 

\. -·- . .___,., ··-· ·-L--...1 " '· 
z. .. _ . ........ -...... . 1 . 

s. - - . l. ._. ...... 

't. . ._ .. . ·- ·--- - ~-........ ....___.. 

0 Q,oS ~.os 0 0Jo5 

RRVc SBc 
Figuur 3.3.4 

De invloed van specificati~fouten. 
Voor de nummers zie voorgaande tekst. 

De resultaten van het uitgevoerde experiment zijn samengevat in figuur 3.3.4. 
l-i- ~:ze resultaten blijkt zeer duidelijk. dat elke vorm van compensatie een 
gur-:--:ige invloed op zowel de ~V als op de SB van de simulatie voor C heeft. 
Bij beschouwing van de resulterende RRV valt vooral het resultaat van tech
niek 3 op. Bij vergelijking van de SB vallen de technieken 2 en 3 op door een 
zeer kleine bias op. 

Deze resultaten zouden gemakkelijk samen te vatten zijn in de stelling "hoe 
meer compensatie bij specificati~fouten. des te beter de simulaties". ware het 
niet dat de 4e techniek zich niet naar dit patroon voegt. Op basis van deze 
stelling zou men verwachten. dat de technieken 3 en 4 vergelijkbare resulta
ten op zouden leveren. omdat er evenveel parameters bij de compensatie 
betrokken zijn. Het verschil tussen deze technieken is. dat bij de 4e techniek 
de parameters p 0 en p 1 na berekening van het submodel van Y opnieuw 
geschat worden. Na deze herschatting is het op dat moment geëvalueerde deel 
van het model echter niet meer consistent. omdat de berekening van de lus 
X-Y uitgevoerd is met eerdere schattingen voor deze parameters. De op dat 
moment geschatte interdependentie tussen X en Y wordt dus niet geheel juist 
weergegeven door de berekeningen. Als gevolg hiervan worden de 11 en e 
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geschat op basis van een onjuiste aanname voor de tijdreeks van Y. hetgeen 
een duidelijke ongunstige invloed heeft op de uiteindelijke simulaties. 

In figuur 3.3.5 is het resultaat van de eerste drie technieken grafisch weer
gegeven voor een representatief geval. Met name hierin komt de verbetering. 
die door compensatie van specificatie-fouten ontstaat. duidelijk naar voren. In 
tabel 3.3.1 zijn de parameter-waarden. behorende bij deze simulaties. weer
gegeven. Dit resultaat leidt tot een nieuwe heuristische regel: 

HRS. Bij het optreden van (of een sterk hebben vermoeden van) 
specificatie-fouten in een model dient het opheffen van de isolatie 
van submodellen overwogen te worden. 

c 

.. 

141 

Figuur 3.3.5 

+ 
~-····· 

t.··· 
".,.. .. ·· 

,.....,....-:.- -----·-... , _..r 

+ + -+ Data 

DLS 

-- - _CLS/ICYI 

.......... CLS/(C.YI 
geen 
isolatie 

to 

Simulaties van C voor Test} onder invloed van specificatie-fouten. 

3.3.1.2. De invloed van interdependentie 

Naast de Monte Carlo experimenten is in een tweetal experimenten de 
invloed van de waarden van a en T op prestaties van verschillende tech
nieken nagegaan. Met name deze twee parameters zijn interessant. omdat ze 
de rondgaande versterking van de beide lussen in het model (mede) bepalen. 
In de grafieken in deze paragraaf zijn de resultaten voor schatting op basis 
van CLS/{CY} en CLS/{Y} weergegeven. Ook de resultaten van toepassing van 
DLS zijn afgeleid. maar deze zijn vrijwel identiek aan de resultaten van 
CLS/(Y}. De grafiek in figuur 3.3.6. die de invloed van a weergeeft. bevat 
weinig verassingen. Bij schatting met CLS/{Y} (of DLS) wordt de interdepen
dentie in de lus X-Y niet meegenomen in de schatting. hetgeen met name bij 
een grote rondgaande versterking in deze lus tot een aanzienlijke fout leidt. 
Dit is analoog aan de situatie die is beschreven in paragraaf 3.2.1. Enigzins 
verassend is wellicht dat bij toepassing van CLS/(C,Y} het residu vrijwel 
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Parameter waarde 
'r l.J8 

y 1.09 
Q 0.55 

Po 0.81 

pl 0.50 

11 2.0 

E -0.9 
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CLS/{C.Y) CLS/{C.Y). 

geen isolatie 

(j waarde (j waarde (j 

.22 l.J8 .22 1.J8 .22 

.29 1.09 .29 1.09 .29 

.19 0.55 .19 0.55 .19 

.12 0.87 .04 0.6J .ll 

.35 0.77 .12 0.01 .JO 

.16 J.7 .23 2.9 .16 

.J2 -J.J7 .4 -2.4 .3 

Tabel3.3.1 
Parameter-waarden voor Test} 

CLS/{C.Y). 

p0, p1 globaal 

waarde (j 

0.28 .OJ 

0.06 .07 

0.55 .19 

0.6J .11 
0.01 .JO 

4.6 1.0 

-2.4 .J 

onafhankelijk is van a. hetgeen betekent dat alle fouten in het submodel van 
Y gecompenseerd kunnen worden met de parameters 11 enE. De oorzaak hier
van ligt in het feit. dat onder vrijwel alle omstandigheden het verloop van C 
veel op een e-macht lijkt. waardoor het met twee parameters altijd aangepast 
kan worden aan de tot dan toe verkregen berekeningen. Deze ongevoeligheid 
van het verloop van C is het gevolg van de integrerende actie. waarmee ze 
berekend wordt. 

_, 0 ... 

RRVy 

CLS/{C,Y} a 

I 

l I 

I ,, 

Figuur 3.3.6 

RRV,. 

De invloed van a enT op de RRVc voor Testl. 

Wat de invloed van de waarde van T op de simulaties voor C betreft valt het 
op dat schatting met de basis {C,Y} altijd betere resultaten oplevert dan 
schatting met de basis {Y}. Dit ondanks het feit, dat de interdependentie in de 
lus A-Y-B-G voor T dicht bij -1 zeer sterk wordt. Het is in het geval van 
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Test] kennelijk zo. dat de invloed van de integrator C op de uiteindelijke 
kwaliteit van de schattingen zeer groot is. 

Deze resultaten voor Test]. en dan met name die m.b.t. het meeschatten van 
de integrerende actie en de invloed van de parameters a en 'T geven steun aan 
de heuristische regels HRl. HR2. en HR3. 

3.3.2. Test2 

De vergelijkingen van dit model luiden als volgt ( 0' is steeds 10% van 
de gemiddelde waarde van de grootheid. tenzij anders aangegeven): 

E; = 1 

Ex = 1 

Al= -TlC + 'Y1Ex 

s = A 2 -A1+ 

X= aY + {3E; 

Y = vX +es +J.LE; 
y 

c = c-1C1 + 
100

) 

I 
s 

\ 
c 

+ux (a=0.1,{3=3) 

+uy (v= 0,7, e= 0.03, JL= 5) 

x 
~y 

Afhankelijkheicts-graaf van Test2. 

Evenals in het geval van Test] zijn de te schatten parameters met griekse 
letters weergegeven. en zijn de varianties van de meetfouten en de exacte 
waarden van de parameters acter de vergelijkingen weergegeven. Ook in dit 
geval bestaat het model uit een lus zonder dynamische eigenschappen (X-Y) 
en een lus met een integrator (A 1-A rs-Y-G). Het belangrijkste verschil met 
Test] is de aanwezigheid van de saldo-variabele s. en hierop zullen de 
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experimenten zich dan ook concentreren. In de gegeven referentie-situatie 
bedraagt de waarde vans ongeveer 15% van de waarden van A 1 en A 2 • het
geen naar verwachting tot aanzienlijke problemen bij de schatting zal leiden. 
zie ook paragraaf 3.1.4. Een tweede belangrijk verschil is dat de integrator C 
hier een definitie is. Ten derde is A 2 uitgevoerd als een zogenaamde voorraad 
(stock) variabele. 

In eerste instantie is de referentie-situatie geschat met behulp van vier tech
nieken: 

1. CLS/{C,Y}. met isolatie van submodellen 

2. CLS/{CY}. zonder isolatie van submodellen 

3. CLS/{CY}. met een schattings-keten A 2 ..... s. met isolatie van submo-
dellen 

4. CLS/{C,Y}. met de schattings-keten en zonder isolatie van submodellen. 

Met deze vier technieken is een Monte Carlo experiment uitgevoerd. waarvan 
de resultaten (RRV en SB voor de grootheid C) weergegeven zijn in figuur 
3.3.7. DLS is niet in deze figuur weergegeven. omdat de resultaten hiervan 
nagenoeg identiek zijn aan die van techniek l. 

~l 
.. (( . 

r . ·-·-·· ..... . .. ··-~ -· l. . 
'----' 

3. . -·--- l. ......__. ,__. 

u " ,. ......._. .__, 

I 
0 0.1 o.~s 0 ::J.os 

RRVc SBc 
Figuur 3.3.7 

Monte Carlo resultaten voor Test2. 
Voor de nummers zie bovenstaande tekst. 

In de eerste plaats valt in figuur 3.3. 7 op. dat de toepassing van de 1 e tech
niek tot slechte simulaties leidt. met systematische fouten in het verloop van 
C van ongeveer 10%. Dit zou enige verbazing kunnen wekken. omdat het hier 
toch gaat om een toepassing van causale schatting. Bij nadere beschouwing 
blijkt echter. dat in dit geval de vergelijkingen geschat worden in de volgorde 
A 1• A 2 • X en Y. De berekening van de saldo-variabele s vindt dus plaats na 
de schatting van de parameters in A 1 en A 2. Omdat de parameters in X en Y 
locaal geschat worden vindt in deze situatie nergens compensatie van de 
fouten in de berekening van s plaats. Dit gebrek aan compensatie leidt tot 
een vrij grote SB. en daarmee tot een vrij grote RRV. 
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In deze situatie komt verandering. wanneer de parameters van X en Y niet 
meer locaal geschat worden. zoals bij de 2e techniek gebeurt. In dat geval 
wordt bij de schatting van Y wel rekening gehouden met de fouten in s. Dit 
heeft een duidelijke gunstige invloed op de tracking performance van de 
simulaties. Een gevolg hiervan is echter wel. dat de simulatie van het submo
del van Y. wanneer dit geïsoleerd wordt berekend. afneemt. 

Een grotere verbetering. met name in de zin van SB. is te bereiken door de 
toepassing van de 3e techniek. Merk hierbij op. dat in schattings-keten A 2 • en 
niet A 1 opgenomen is. omdat de vergelijking voor A 2 geschat wordt na de 
vergelijking voor A 1. Zou A 1 in de keten zijn opgenomen en A 2 niet. dan zou 
het verloop van s gefit worden met een ongeldig (nog niet geschat) verloop 
voor A 2· 

Uit vergelijking van de resultaten van de technieken 3 en 4 blijkt. dat na het 
aanbrengen van de keten verdere compensatie overbodig wordt. waaruit volgt 
dat het inderdaad de saldo-variabele sis. die de problemen veroorzaakt. 

In figuur 3.3.8 is de simulatie voor C van een representatief geval weer
gegeven. Uit deze grafiek blijkt met name het cumulatieve karakter van de 
gemaakte simulatie-fouten. In tabel 3.3.2 zijn de bijbehorende geschatte 
waarden voor de parameters weergegeven. Hieruit blijkt. dat de verschillen 
tussen deze waarden statistisch niet significant zijn. met uitzondering van de 
compenserende wijzigingen in de parameters van Y bij toepassing van de 2e 
techniek. Dat deze verschillen wat groter uitvallen is begrijpelijk, omdat in 
dit geval de parameters in de vergelijking voor Y gebruikt worden om de 
fouten in de berekening voor s te corrigeren. Voor het overige geeft tabel 3.1 
steun aan de stelling. dat niet-significante wijzigingen in de parameter
waarden kunnen leiden tot zeer significante verschillen in de simulaties. 

c 

1 

0 

0 

-+ + -+ Data 

CLS{C,Y} 

,' 
~ ...... 

.... ,~ ········ ..... ,..-··~ + + 
.-:.~ 

:t .... t. ... • 
CÎ.S{C,Y}, geen isolatie 

·········· 

10 

........ 
+.·J·;' ... ".. 

Figuur 3.3.8 
Simulaties van C voor Test2. 

bij verschillende toepassingen van CLS. 

Naast dit experiment is nog een tweede Monte Carlo experiment gedaan. met 
als schattings-technieken: 
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isolatie geen isolatie A
2

-+ s 

Parameter waarde 

Yt 928 

'Tl 115 

y2 718 

'T2 32.7 

8 0.47 

a 0.64 
{3 2.96 

J.L 5.17 

e 0.0363 

11 .78 

1. CLS/ {s ,Y}. 

(j waarde (j waarde 

96 928 96 1104 

44 115 44 77 

57 718 57 718 

27 32.7 27 32.7 

0.03 0.47 0.03 0.47 

0.12 0.64 0.12 0.64 

1.2 2.96 1.2 2.96 

0.09 5.17 0.09 5.17 

0.003 0.0363 0.003 0.0363 

0.03 .78 0.03 .78 

Tabel 3.3.2 
Parameter-waarden voor Test2 

2. CLS/{s,Y} met een schattings-keten A 2 - s. 

3. CLS/{s,Y} met een schattings-keten A 1-tA 2 - s. 

(j 

24 

11 

57 

27 

0.03 

0.12 

1.2 

0.09 

0.003 

0.03 

A
1

--+ A
2

--+ S 

waarde (j 

1104 24 

77 11 

718 57 

32.7 27 

0.47 0.03 

0.64 0.12 

2.96 1.2 

5.17 0.09 

0.0363 0.003 

.78 0.03 

4. De resultaten van 3. waarna T 1, T 2 • y 2 en v metAlignering van het sub-
model vans opnieuw geschat zijn. 

De resultaten van dit experiment zijn samengevat in figuur 3.3.9. Ook hier 
valt in de eerste plaats de matige prestatie van de 1 e techniek op. Omdat de 
parameters in de vergelijkingen voor A 1 en A 2 hier niet op basis van het ver
loop van s worden geschat treden de problemen met saldo-variabelen hier 
duidelijk aan het licht. 

In deze situatie kan een aanmerkelijke verbetering aangebracht worden door 
een aantal parameters te gaan schatten op basis van het verloop van s. zoals 
in het 2e en 3e geval gedaan is. Dit leidt tot een grote reductie van zowel RRV 
als van de SB. Tussen de gevallen 2 en 3 is weinig verschil. betgeen er op 
duidt dat bet ftten van bet verloop van s met meer parameters dan nodig om 
een goede fit te krijgen geen zin beeft. Wanneer er te veel parameters geschat 
zouden worden op basis van bet verloop van één grootbeid dan kan men zelfs 
problemen verwachten. omdat de tijdreeksen kort zijn. 

Ondanks de aanmerkelijke verbetering blijft er bij toepassing van techniek 2 
of 3 nog wel een lichte neiging tot een negatieve SB bestaan. Deze blijkt met 
de toepassing van alignering ongedaan gemaakt te kunnen worden. De 
alignering is overigens ook een keer toegepast in bet eerste experiment. met 
{C,Y} als basis. In dat geval leverde de toepassing van alignering een 
verslechtering van bet resultaat op. Dit werd veroorzaakt door het feit. dat 
de parameter in de vergelijking voor Y opnieuw geschat werd. waarna bet 
submodel van Y niet opnieuw berekend werd. Dit leidt tot een inconsistentie 
in de tussen-oplossingen. die bij de schatting van overige parameters gebruikt 
worden. In de situatie mets als basis levert dit minder problemen op. betgeen 
er toe blijkt te leiden dat bet resultaat nu wel verbetert. 
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RRVc SBc 
Figuur 3.3.9 

Monte Carlo resultaten voor Test2. 
Voor de nummers zie tekst. 

In figuur 3.3.10 en tabel 3.3.3 zijn nog resp. de simulaties voor C en de 
bijbehorende parameter-waarden weergegeven. Het beeld hiervan is analoog 
aan de situatie met {C,Y} als basis. 

De experimentele resultaten voor Test2 met de schattings-ketens en alignering 
(dat ook als een schattings-keten opgevat kan worden) geven duidelijke steun 
aan de heuristische regel HR4. De resultaten van het eerste experiment met 
Test2. en dan met name de uitkomsten van de schatting met CLS/{CY} 
zonder isolatie. geven echter aanleiding tot het toevoegen van een nieuwe heu
ristische regel: 

HR4a. Wanneer het verloop van een saldo-variabele niet direct gefit wordt. 
kan met compensatie van de gemaakte fout door een van deze 
saldo-variabele afhankelijke vergelijking toch een goede tracking 
performance verkregen worden. 
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Figuur 3.3.10 
Simulaties van C voor Test2. 

bij toepassing van verschillende schattings-ketens. 

CLS/{!IY} A1 - w A1 - A2 - w A lignering 

Parameter waarde 0' waarde 0' waarde 0' waarde 0' 

y1 900 

1"1 101 

y2 434 

1"2 28 

~ 0.285 

Q 0.71 

13 2.37 

J.l. 4.93 

E 0.0.:51 

V o.~oç 

100 900 100 895 70 

46 57 5 102 9 

26 434 26 394 42 

13 28 13 -6.6 21 

0.02 0.285 0.02 0.31 0.03 

0.17 0.71 0.17 0.71 0.17 

1.6 2.37 1.6 2.37 1.6 

0.07 4.93 0.07 4.93 0.07 

0.002 0.0351 C.002 0.0351 o.oo: 
0.03 0.809 0.03 0.809 0.03 

Tabel 3.3.3 
Parameter-waarden voor Test2 

895 70 

192 4 

394 42 

27 2 
0.289 0.002 

0.71 0.17 

2.37 1.6 

4.93 0.07 

0.0351 0.002 

0.809 0.03 
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4. Causale schatting in reële modellen 

Alhoewel met de experimenteer-modellen Test] en Test2 wel een indruk 
verkregen kan worden van de prestaties van verschillende eLS-technieken op 
wat ingewikkelder situaties. blijven het natuurlijk kunstmatige modellen. 
Het voordeel hiervan ligt in de mogelijkheid tot experimenteren. met name 
het uitvoeren van Monte Carlo experimenten. Tevens is het eenvoudig om de 
resultaten te verifiëren. omdat de exacte oplossingen ter beschikking staan. 
Aan deze kunstmatige modellen ligt echter wel een aantal beperkingen ten 
grondslag. Ik zou met name de volgende punten willen noemen: 

• Er is aangenomen dat de meetfouten voor alle grootheden in de tijd 
ongecorreleerd en normaal verdeeld zijn. Uiteraard kunnen Monte Carlo 
experimenten uitgevoerd worden met meetfouten die andere eigenschap
pen hebben. maar dit zou ook een arbitraire keus zijn. 

• De voorgaande modellen hebben een eenvoudige dynamische structuur. 

• In reële modellen bevinden zich altijd specificatie-fouten. De vorm hier
van is echter onbekend, zodat het moeilijk is om de invloed van der
gelijke fouten in een kunstmatig model te bestuderen. 

• Er bestaat altijd het gevaar dat een experimenteel model geconstrueerd 
·wordt aan de hand van de toe te passen schattings-methode. 

Om deze redenen heb ik. naast de experimentele modellen. CLS ook toegepast 
op een tweetal reële modellen toegepast. te weten Klein's model] en een sub
set van VintAf 1 van het Centraal Plan Bureau. Deze modellen zijn geschat op 
basis van historische gegevens. waarbij de aard van de meetfouten en even
tuele specificatie-fouten à priori onbekend was. Aangezien deze beide model
len voor mij vrij onbekend waren was de toepassing van ima hierop tevens 
een test-case voor de in hoofstuk 2 besproken evaluatie-strategie. Voordat 
met de behandeling van deze modellen begonnen wordt dient nog één heuris
tische regel voor de toepassing van CLS ingevoerd te worden: 

HR.O. Houdt het aantal grootheden in de basis beperkt. Men zou namelijk 
in principe vele of zelfs alle grootheden van een model in de basis 
op kunnen nemen, maar in dat geval zou CLS ontaarden in DLS. 
Deze regel betekent overigens niet, dat het aantal grootheden in de 
basis minimaal moet zijn. Bij experimenten met Test] is in het 
vorige hoofdstuk bijvoorbeeld gebleken. dat de basis {C,Y} betere 
resultaten oplevert dan de basis !Y}. 

4.1. Klein's model 1 

Dit model is één van de modellen. geconstrueerd door LR. Klein. en 
wordt vaak genoemd in econometrische leerboeken. Het is een systeem van 
zes vergelijkingen. gebaseerd op jaarlijkse gegevens voor de economie van de 
Verenigde Staten in de periode 1920-1940. De gedrags-vergelijkingen van dit 
model zullen nu kort beschreven worden. 

De eerste gedrags-vergelijking in het model is de consumptie-functie: 

Hierin zijn C de geagregeerde consumptie, P de totale winsten. W de lonen 
uitbetaald in de industrie en W' de lonen in de overheids-sector. Er zij nog 
opgemerkt dat de waarden van alle variabelen in dit model uitgedrukt zijn in 
miljarden dollars. in prijzen van 1934. 
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De tweede gedrags-vergelijking is de investerings-functie: 

Hierin zijn I de netto investeringen en K de kapitaalgoederen-voorraad. 

De derde vergelijking is de loonvergelijking. Deze luidt als volgt: 

Hierin is X de totale produktie van de particuliere industrie, en t is het 
lopende jaartal. De laatste term in deze vergelijking stelt de toenemende 
macht van de vakbonden in deze periode voor. 

Naast de bovenstaande gedrags-vergelijkingen bevat Klein's model 1 de vol
gende definitie-vergelijkingen: 

X=C+l+G 

P=X-W-T 

K=K-1+! 

Hierin zijn G de uitgaven van de overheid en T de geheven belastingen. De 
grootheden W ', G en T zijn exogeen in dit model. De interdependentie in dit 
model is in de volgende graaf weergegeven. 

I 
1-

~-----G 

Interdependenties in Klein's Model 1. 

i 
/ 

Op dit model is de CLS-techniek toegepast. met enige verschillende keuzen 
voor de basis en in sommige gevallen enkele parameters globaal geschat. De 
resultaten hiervan zullen middels grafieken weergegeven worden. Deze 
grafieken betreffen steeds het verloop van de grootheid K, omdat (wegens het 
integrerende karakter) hierin de systematische simulatie-fouten het meest 
nadrukkelijk naar voren zullen komen. Het verloop van de overige 
grootheden blijkt niets aan de conclusies te kunnen toevoegen, hetgeen wegens 
het sterk interdependente karakter van het model wel te verwachten is. 
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Om een vergelijking tussen CLS en bestaande technieken mogelijk te maken, 
is in grafiek 4.1 de simulatie op basis van mixed 3SLS weergegeven. Mixed 
3SLS is de toepassing van 3SLS met restricties voor de waarden van de 
parameters. In dit geval betreft dit de restricties {3 2 :::::: 4{3 1• {3'2:::::: 4{3' 1• en 
{3"1:::::: {3"2. Deze restricties. beschreven in lit.[4]. zijn gebaseerd op voorkennis 
van de modelbouwer over de te verwachten tijdsduur van de vertragingen. 
die door deze parameters beschreven worden. De simulaties. die uitgevoerd 
worden op basis van schattingen met DLS of normale 3SLS wijken overigens 
niet veel van de in figuur 4.1 weergegeven simulatie af. 

K 

J.lO 

~ + 
+ 

+ + + 
+ 

200 
+ 

+ .,. + Data 

MJSLS 

liO 

1?2.0 I ?JO '?4f0 

Figuur 4.1 
Simulatie vanKop basis van mixed 3SLS 

In deze simulaties valt met name op dat het gemeten verloop van K in de 
periode 1928-1934 (hoogconjunctuur. gevolgd door de grote depressie) niet 
goed gevolgd wordt door de simulaties. Zelfs de Simultaneous Equation tech
niek 3SLS blijkt niet in staat om het model het juiste dynamische gedrag te 
laten vertonen. 

Als alternatief op de boven genoemde perioden werd het model een aantal 
malen met CLS. met verschillende bases. geschat. Bij deze schattingen bleek i!l 
sommige gevallen het geschatte model niet stabiel te zijn. en dus geen simula
ties op te leveren. Na enig onderzoek bleek dit te liggen aan het onnauwkeurig 
schatten van de vertragingen in de gedrags-vergelijkingen. Hierom werden de 
al eerder bij mixed 3SLS genoemde restricties toegepast. waarna deze proble
men niet meer optraden. 

Allereerst werden bij de toepassing van CLS op Klein's model 1 een drietal 
sets van basis-grootheden gekozen. Het betrof hier de volgende schattingen: 

e CLSI!K,I,W.P}. 

• CLSI!K,X,Ci. en 

• CLS!U,W,P}. 

In deze drie gevallen is steeds een schattings-keten I- K aanwezig. De resul
taten van deze toepassingen van CLS zijn weergegeven in figuur 4.2. 
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Figuur 4.2 

Vergelijking van de simulatie van K bij toepassing van 
CLSI{K,l)>,W}. CLS/{K,X,C} en CLS/{l,W,P} 

1 

Uit vergelijking van deze resultaten blijkt. dat de keuze van K als basis
grootheid een verbetering van de resultaten oplevert. Het turning point in het 
verloop van K in 1930 wordt nu gereproduceerd. zij het nog niet voldoende 
geprononceerd. Tevens is de afval van K in de periode 1930-1935 niet steil 
genoeg. Een recursieve berekening van het model. uitgaande van de meet
gegevens voor de basis-grootheden. leverde een veel beter verloop voor alle 
grootheden op. hetgeen er op wijst dat de problemen (mede) ontstaan door de 
interdependentie in het model. Om toch verbetering aan te brengen in de 
simulaties heb ik het model met de basis {K,X,C} nader onderzocht. Ik heb 
deze basis gekozen omdat ze een redelijke verbetering van de simulaties geeft 
en de snelste convergentie van de berekeningen leverde. 

Simulatie van het deelmodeL bestaande uit de submodellen van X en C. dat is 
het gehele model met uitsluiting van de invloed van K op I. leverde voor I 
een goed resultaat op. Daarom heb ik de parameters van I globaal gemaakt. 
hetgeen inhoudt dat ze na berekening van het submodel van X opnieuw 
geschat werden. De resultaten hiervan zijn in figuur 4.2.a weergegeven. Het 
turning point in het gesimuleerde verloop van Kis nu veel duidelijker. maar 
het komt nu een jaar te laat. Ook is de afval tussen 1930 en 1934 nog steeds 
te vlak. Het globaal maken van andere parameters en het schatten zonder iso
latie van submodellen bleken vergelijkbare of slechtere resultaten te leveren. 

Hierom heb ik de invloed van de hiërarchie van de gebruikte basis nader 
bekeken. en een vergelijking gemaakt tussen de volgende toepassingen van 
CLS: 

e CLS/{K,X,C}. 

• CLS/{C,X,K}. en 

e CLS/{K,C,X}. 

De resultaten van de simulaties op basis van deze drie schatting-methoden 
zijn weergegeven in figuur 4.3. 
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Figuur 4.2.t:J 
De invloed van globale variabelen voor I 

op de simulatie van K. 

+ 
+ 

CLSI(K,l.P. Wl 

CLSIIKJ .P.WI . 
parameten voor I 
~iobU.i + 

CLSI(C.X.KI ;+ -ti' Data 

CLSI(K.CX}. -··-··. CLS/{K.X,CI 

Figuur 4.3 
De invloed van de basis-hiërarchie 

op de simulatie voor K. 

De simulaties met C als basis op niveau 1 blijken veel slechter te zijn dan de 
andere twee. betgeen er op wijst dat de keuze voor K als basis op niveau 1 de 
meest gunstige is. De simulatie met {K,C.X} als basis levert echter een opval
lend resultaat op: de afval van Kin 1930-1934 wordt nu wel correct weer
gegeven door de simulatie. maar er zit een kuil in de simulatie in 1927-1929. 
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Het apart simuleren van de binnenste twee submodellen (die van C en X) 
leverde dezelfde kuil in het verloop van C. Bij aparte simulatie van het bin
nenste submodel (van X. bestaande uit de vergelijkingen voor W, P en K) 
ontstond dit beeld echter niet. Dit wijst er op dat het probleem ligt in de 
vergelijking voor C of voor I. Om dit nader te bepalen werd met de basis
keuze {C,X,Kl gesimuleerd met de binnenste twee submodellen. bestaande uit 
de vergelijkingen voor K,J,P, W en X). Ook hier trad het probleem niet op. 
zodat het kennelijk veroorzaakt wordt door de vergelijking voor C. Na enig 
experimenteren (waarbij de interpreter-opzet van ima een duidelijk voordeel 
is) bleek dat het toevoegen de term 

1

1 in 1928 en 1929 
+ {3 4Z 'met z = 0 anders 

aan de vergelijking voor C gunstige resultaten te geven. De waarde voor {3 4 

bleek ongeveer 1.8 te worden. hetgeen ongeveer 10% van de waarde van de 
verklaarde variabele in de betreffende jaren vertegenwoordigd. Een aantal 
simulaties na schatting met als bases {K,X,Cl. {C,X,K} en {X,C,K} leverde het 
beeld. weergegeven in figuur 4.4 op. 
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Figuur 4.4 
De invloed van de basis-hiërarchie. 

na toevoeging van de correctie voor C 

CLSIUC.X.C) 

Hieruit blijkt dat de keuze {K,X,C} als basis en de toevoeging van de correctie 
aan de vergelijking voor C een (voor een dergelijk eenvoudig model) zeer 
behoorlijke simulatie van de werkelijkheid tct gevolg heeft. De betekenis. die 
aan deze correctie gehecht kan worden zou gezocht kunnen worden in de 
richting van een tijdsafhankelijke parameter in de vergelijking voor C. welke 
in de buurt van 1930 mogelijk een sterke wijziging ondergaat. Men zou hierbij 
kunnen denken aan een plotseling verminderende marginale consumptie
quote als reactie op het begin van de depressie. 
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Tot besluit van de behandeling van dit model zijn in grafiek 4.5 nog drie 
van de voorgaande simulaties met elkaar vergeleken. te weten 

e Mixed 3SLS. 

• CLSI{K,l,P,W} met de parameters van I globaal. en 

• CLS/{K,C,X} met de correctie in de vergelijking voor C. 

Deze drie zijn met elkaar vergeleken omdat het de simulaties met de laagste 
varianties voor K zijn. resp. uit de groep van de conventionele technieken. bij 
toepassing van CLS zonder het model te wijzigen. en bij toepassing van CLS 
met wijziging van het model. 

1.00 

•do 

+ 

+ .-··············:!:. .... 
. .-- ----- .... .. 

.", -~- ~ ... .1'. ,... . ..., 
~' . ,, .. 

MJSLS 1' • -+ Data 

CLS/{W.P.J.K) ........ 'CLS/{C,X.KL 

~correct~ 

Figuur 4.5 
Vergelijking van de drie simulaties met de laagste variantie. 

zie tekst. 

Uit de resultaten met dit model blijken twee dingen. Ten eerste is het 
mogelijk om met CLS tot een verbeterde simulatie van het model te komen. 
waarbij met name de dynamische eigenschappen van de simulaties beter 
overeen komen met de metingen. De in hoofdstuk 1 gegeven heuristische 
regels voor de basis-keuze blijken in de praktijk een goed startpunt voor de 
uiteindelijke selectie van de basis te zijn. Ten tweede blijkt het mogelijk om 
met behulp van de indeling van het model in submodellen de oorzaak van 
afwijkingen in de simulaties op te sporen en te isoleren. Dit is met name nut
tig wanneer (zoals hier het geval was) deze afwijking uitsluitend aan het 
licht komt wanneer bepaalde interdependenties in het model meegerekend 
worden. 

4.2. VintAf 1 

Als laatste is ima toegepast op een subset van het model VintAf 1 van 
het Centraal Plan Bureau. Dit is een model. dat een Keynesiaanse verklaring 
van de afzet koppelt aan een jaargangen-model van de produktie-capaciteit. 
Het gaat in deze subset om een model met 21 vergelijkingen. waarvan er 7 
gedragsvergelijkingen zijn. In deze subset komen in totaal 24 vrij te schatten 
parameters voor. De specificatie van deze subset bestaat uit de nu volgende 
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vergelijkingen. Hierin zijn exogene grootheden aangegeven door een onder
streping en zijn parameters aangegeven door de numerieke waarde van be
staande CPB-schattingen. De te schatten parameters (sommige waarden wor
den extern bepaald of liggen door definitie vast) zijn aangegeven met een*. 

Ten eerste twee technische relaties: 

Yth = 1 
h 0·15 t O(t-T)i(T)+3453' 

1.571' 
(1) 

a = 1 h 0.75-1.0+0.25 ~ O(t -T) i (T) + 43!' 
1.571' * 9.0* - 1".;.-il (1 +0.048' y 

(2) 

Deze vergelijkingen geven resp. de produktie-capaciteit en het aantal 
arbeidsplaatsen. Hierin zijn h de werktijd in de bedrijven (relatief t.o.v. 40 
uur/week), i de investeringen in constante prijzen (van 1970), 11 het 
bouwjaar van de oudste in gebruik zijnde jaargang van produktiemiddelen. en 
O(t ) de technische uitval hiervan. 

Dan volgen vijf gedrags-vergelijkingen: 

Het bouwjaar van de oudste in gebruik zijnde jaargang: 

v= 
lnCZt lpyf L112- 0.75ln!!:..- ln9.0 

ln( 1 +0.048') 
(3) 

Hierin zijn z1 de loonvoet. en Pyf de prijs van de toegevoegde waarde van 
bedrijven, relatief t.o.v. ·1970. 

De investerings-vergelijking: 

I= 0.4229'(Z6k-T2 )+(1-0.4229')s P; +531' (4) 

Hierin zijn Z6k de winst. s de uitstoot van produktiemiddelen en p; de prijs 
van investeringsgoederen. Dit is de moeilijkst te modelleren grootheid in dit 
model. 

Relatieve mutaties van lonen en prijzen: 

Pbi = o.849' [0.33' ei -Cj1" -a))+ o.37' Pm J + 2.659' C5) 

Pbu = 1.223' [0.33' ct -(yfk -a))+ 0.39' Pm] + 0.244' p 'b - 1.828' (6) 

z = o.975' Pyt + 1.o28· Cj1k -a)- 1.225· c ~ 1oo) + 2.813' C7) 
g_ 

Deze relaties geven resp. het binnenlandse prijspeil. het prijspeil van de 
export en de loonvoet. Yt" en a zijn de relatieve mutaties van resp. de bruto 
toegevoegde waarde van bedrijven en van de werkgelegenheid. In deze ver
gelijkingen zijn Pm de prijs van invoergoederen. p 'b de autonome prijsstijging 
van de consumptie, w de werkloosheid en aR het arbeidsaanbod. 
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De belasting vergelijking: 

Tz = 0.3238 Zbk - 424 

Dit geheel wordt aangevuld met de volgende definitie-vergelijkingen: 

A 

( Pbu ) 
Pbu = Pbu -1 1 + 1 OO 

A 

- ( Pyt ) Pyf - Pyt -1 1+ 
100 

l 
lf = lf -l (1+ 100) 

Pyt = t.o Pbi + o.s8 Pbu - o.s8 Pm 

P; = 0.942 Py~·10 

Ytk = 
Ytk -y 11.: -1 * 100 

Y11.: -1 

a-a 1 a = - * 1oo 
a_l 

Zt.J.: = y I!.: - l I a 

Yt" = Pyl Yth 

i = I lp; 

w =~-a 
I t 

s =i- L, !l(t-T)i('r)- L, !l(t-T)i('T) 
-1 

(8) 

(9) 

(10) 

(11) 

(12) 

(13) 

(14) 

(15) 

(16) 

(17) 

(18) 

(19) 

(20) 

(21) 

In dynamisch opzicht is met het jaargangen-gedeelte van dit model interes
sant. omdat het bier om een vrij complexe structuur gaat. In dit model wordt 
de geaggregeerde produktie-capaciteit namelijk niet opgevat als één 
ongedifferentieërd geheel. maar onderverdeeld in jaargangen (vintages). Deze 
jaargangen van produktie-middelen hebben ieder hun individuele eigenschap
pen. waarbij met name de arbeids-produktiviteit een belangrijke rol speelt. 
Deze bepaalt. samen met het actuele loon- en prijspeil. of een gegeven jaar
gang nog winstgevend is of niet. Wanneer een jaargang niet meer winstgevend 
is. dan zal deze (met enig vertraging) afgestoten worden. De totale omvang 
van de produktie-capaciteit wordt dus bepaald door enerzijds de investe
ringen (toename) en anderzijds de technische veroudering en de zojuist 
beschreven uitstoot (afname). Omdat in dit model de leeftijd van de oudste 
in gebruik zijnde jaargang sterk kan variëren. ontstaat een complex dynam
isch gedrag. Voor de input i gedraagt de vergelijking voor Ylh zich als een 
integrator. die de fluctuaties in i dus sterk zal dempen. Voor de input v 
gedraagt de vergelijking voor Yth zich echter als een niveau-variabele. en zal 
de fluctuaties ongehinderd doorgeven. 
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Alhoewel de structuur van de interdependentie in VintAf 1 bij eerste 
beschouwing zeer complex toeschijnt. blijkt het toch vrij eenvoudig te zijn om 
hierin enig overzicht aan te brengen. De interdependenties zijn in de onder
staande graaf weergegeven. Wanneer de gestippeld getekende verbanden weg
genomen worden onts}aat een recursief geheel. Dit zou overeenkomen met de 
basis-keuze {Y 1 k • a.I.l }. Dit is uiteraard slechts een mogelijkheid om de basis 
te kiezen. 

( P,t~Pyt~P. 

\ 
\ 

-----> 

11 

zbk:"~ 

\ 
\ 

\ 
'\ 

~· 

- ---
Figuur .4.1 

Interdependenties in VintAf 1. 

Yth 

\ 

In dit geval blijkt het submodel van l te b~taan uit een causale lus zonder 
dynamica. welke de grootheden Pbi . Pbu • en l bevat. De rondgaande verster
king van deze lus bedraagt ongeveer 0.5. hetgeen een vrij sterke interdepen
dentie in deze lus betekent. Economisch gezien beschrijft deze lus de weder
zijdse wisselwerking tussen lonen. prijzen en kosten. 

Ook het submodel van Pyt bestaat uit een cilusale lus. die loopt via 11. de 
produktie-capaciteit Yth en het submodel van l. In deze lus zijn een grootheid 
met een integrerend karakter (y1h) en een differentiator (in de vorm van de 
invloed van y 1 h op de causale lus van lonen prijzen) opgenomen. 

Het submodel van I is wat ingewikkelder van opbouw. en bestaat uit twee 
lussen. De eerste van deze lussen bevat de grootheden I, i en s. De 
rondgaande versierking in deze algebraïsche lus is in de orde van 0.5. De 
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tweede lus loopt via de saldo-variabele Z6k • en beschrijft de invloed van de 
winstvorming op de investeringen. 

Het submodel voor a tenslqtte bestaat ook uit twee causale lussen. welke 
lopen via het submodel van l en via Z6k . In dit submodel wordt onder andere 
de ontwikeling van de werkloosheid w beschreven. 

Vanuit schattingstechnisch oogpunt zijn zes grootheden in dit model het 
opmerken waard. Deze zijn: 

a en y fh Deze grootheden hebben een voorraad-karakter. De waarde 

A 

van i wordt hier over een aantal jaren. bepaald door v. geac
cumuleerd. Als gevolg hiervan zijn dit traag veranderende 
grootheden. Dit geldt met name voor Yth. waarvan de trend 
allesoverheersend is. 

l en Pyt Dit zijn twee grootheden met een zuiver integrerend karakter. 
die in de interdependentie van dit model een belangrijke rol 
spelen. Ook hier geldt. dat het verloop van deze grootheden 
zeer rustig is. Tevens zijn deze grootheden. zoals gebruikelijk 
voor integratoren in econometrische modellen. vastgelegd 
door definities. 

Dit zijn de twee saldo-grootbeden in dit model. en nemen een 
vooraanstaande plaats in in de interdependentie ervan. Z6k 

door zijn invloed op de investeringen I (die yervolgens weer 
Yth en a bepaalt). en w door zijn invloed op l. en daarmee op 
z1 . De saldo-verhouding van deze grootheden bedraagt in 
beide gevallen ongeveer 40. zodat ze zeer gevoelig zijn voor 
hun verklarende variabelen. 

Uitgaande van deze structuur zijn nu de parameters van de gedrags
vergelijkingen op verschillende wijzen geschat. In de eerste plaats is hierbij 
uitgegaan van de basis {y 1 h .w .v .I.l}. Ik heb deze basis gekozen op grond van 
de volgende argumenten: 

1. Het aantal elementen in de basis moet niet te groot zijn (HRO). Deze 
basis is overigens geen minipal feedback set: deze bestaat uit ten hoogste 
3 elementen (bijvoorbeeld {Z. v .i)). 

A A 

2. ·Het verloop van de grootheid l vertoont snelle fluctuaties. en l is onder-
deel van een sterk interdependente en snelle lus. Het bijbehorende sub
mc-èel dient daarom zo diep mogelijk genest te zijn (HRl). 

3. De grooth~id I vertoont ook vrij snelle fluctuaties. zij het in mindere 
rnateA dan l. Het submodel voor I is daarom minder diep genest dan dat 
van l. I is als basis gekozen opdat de parameters hierin de fouten in dit 
submodel kunnen compenseren. De vergelijking voor I is hier met name 
geschikt voor vanwege de onzekere specificatie van deze vergelijking. De 
theoretische betekenis van de betrokken paramaters is dus toch niet erg 
duidelijk. zodat ze net zo goed voor het corrigeren van andere fouten . 
met name in de saldo-grootheid Z6k • gebruikt kunnen worden (HRl en 
HR4a). 

4. De grootheid Yth verandert zeer traag. zodat dit submodel niet diep 
hoeft te worden genest (HRl en HR2. Yth beeft een integrerend 
karakter). 

De volgorde van bewerkingen bij evaluatie van bet model is bij dP.ze basis 
aldus: 
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1. De vergelijking voor a wordt geschat. 

2. Het submodel van Î wordt geschat (in de volgorde p",.. p6; en Î). en na 
schatting berekend. Bij schatting is dit submodel van zijn omgeving 
geïsoleerd. maar bij berekening wordt uitgegaan van de berekende waar
den voor a. 

3. Verscheidene grootheden. waaronder met name Z6~;. worden berekend. 

4. De vergelijking voor I wordt geschat. uitgaande van de berekende 
waarde voor Z6". Eventuele model-fouten. die tot uitdrukking komen in 
het verloop van zblt kunnen nu dus gecompenseerd worden. 

5. Het submodel v-an I wordt berekend. 

6. De vergelijkingen voor 11 en Yth worden geschat. 

7. De simulatie van het gehele model wordt berekend. Op een standaard 
PC duurt het totaal van deze bewerkingen 15 à 30 minuten. 

Met de aldus gekozen basis zijn verscheidene schattingen uitgevoerd. waarbij 
gebruik gemaakt is van twee voor de hand liggende schattings-ketens. Deze 
ketens zijn: 

1. a -+ w, omdat w een saldo-variabele is. die direct van a afhankelijk is. 
Door het aanbrengen van deze keten kunnen de parameters van a veel 
gevoeliger geschat worden (HR4 ). 
A 

2. l -+ z1 . om de integrerende actie in de berekening van de loonvoet mee 
te wegen in de schatting (HR3). 

De-resultaten van de simulaties voor z1 op basis van een drietal toepassingen 
van CLS zijn uigezet in figuur 4.6 Deze toepassingen zijn: 

1. CLS/ {y 1 h ,w .11 J Î}. zonder schattings-ketens. 

2. CLSI{yfh .w.11J.Îl. met de keten a-+ w. 

3. CLSI{y1h ,w,11JÎ}. met de ketens a-+ wen Î-+ l1 . 

Het effect van toepassing van deze ketens spreekt zeer duidelijk uit deze 
simulaties. 

Teneinde het aantal grafieken in deze paragraaf beperkt te houden en toch een 
redelijk beeld van de algemene kwaliteit van de simulaties uitgaande van 
iedere schatting te kunnen geven zal van nu af aan deze kwaliteit worden 
samengevat in enige statistische gegevens van een viertal belangrijke 
grootheden . te weten z1 . w, I en Yth. Deze gegevens betreffen de RRV. de 
Sim u lation Bias en de Durbin-W atson statistiek (als maat voor de autocorre
latie van het verschil tussen simulatie en meetgegevens) voor de betreffende 
simulaties. Tabel 4. 1. geeft deze gegevens voor de simulaties uit figuur 
4.6 
Uit deze tabel kan afgeleid worden dat de conclusies voor de simulaties van 
z1 uitgebreid kunnen worden tot de algehele simulatie van het model. 

Op basis van dezelfde heuristiek. Çie leidde tot de keuze van {yfh .w,11,JÎ} als 
basis. kan ook de basis {l1 .w ,11 .I .l} gebruikt worden. De schattings-volgorde 
van de gedrags-vergelijkingen wordt in dat geval 

A 

a -p",. -pbi -l-1 -11-Yth 

De resultaten van de simulaties op basis de aldus verkregen schattingen zijn 
weergegeven in tabel 4.2. Vergelijking met de voorgaande tabel leert. dat 
deze simulaties zelfs nog wat gunstiger zijn. met name wat betreft de afname 
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schatting 

'"" 
Figuur 4.6 

Invloed van verschillende schattings-ketens 
op de simulatie van z1 in VintAf 1. 

Simulatie Grootheid RRV SB DW 
• 

1. lt 0.24 0.23. 0.02 
w 0.57 -0.10 0.36 
I 0.14 0.037 3.24 

Yt 0.051 0.031 0.06 

2. lt 0.11 -.083 0.12 
w 0.3.9 0.22 0.50 
I 0.13 -0.12 0.58 

Yt 0.052 -0.045 0.04 

3. t, 0.039 -0.027 1.52 
w 0.24 0.086 0.80 
I 0.066 -0.009 2.82 

Yt 0.023 -0.015 0.22 

Tabel 4.1 
Simulatie-resultaten voor VintA/1 

van de SB in de simulatie van l1 en de afname van zowel de SB als van RRV 
van de simulatie voor Yth. Ook opvallend is. dat de waarde van de OW
statistiek voor z1 bijna gelijk aan 2 is. Dit wijst op een kleine autocorrelatie 
in het residu van z1 . waaraan de conclusie kan worden verbonden dat dit 
residu voornamelijk zal bestaan uit stochastische fouten. 

Om de geldigheid van de uitgangspunten. op grond waarvan de basis gekozen 
is. te onderzoeken is een tweetal schattingen uitgevoerd met als bases 
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Grootheid RRV SB DW 

[I 0.031 -0.012 1.80 
w 0.31 -0.046 0.64 
1 0.066 0.008 2.78 

Yt 0.014 0.008 0.68 

Tabel 4.2 
Simulatie-resultaten voor VintAf 1. CLSI{L,w,v ,iÎ} 

1. {l1 Î.w.l.pyf}. en 

2. {l1 Î .a.l.pyf }. 

Het verschil met de voorgaande basis is. dat het submodel van f nu minder 
diep genest is. Dit komt ook tot uitdrukking in de volgorde. waarin de 
gedrags-vergelijkingen geschat worden. Deze volgorden zij nu resp. 

~ 

a-yfh -pbu-Pb;-v-1-l . en 

~ 

Y!h- Pbu -pbi -I-v-a-l. 

~ 

In deze beide gevallen wordt dus de interdependentie in de lus Pbu- Pbi -l 
nergens in de schattingen meegewogen. De invloed. die dit heeft op de simula
ties van het model wordt weergegeven in tabel 4.3. 

Simulatie Grootheid RRV SB DW 

1. lf 0.022 -0.009 1.68 
w 0.51 0.35 0.18 
1 0.10 -0.051 0.15 

Yt. 0.047 -0.027 0.16 
' 2. lf 0.021 0.0001 3.00 

w 0.84 0.74 0.06 
1 0.096 -0.046 0.16 

Yt 0.058 -0.042 0.06 

Tabel 4.3 
Simulatie-resultaten voor VintAf 1 

Uit deze resultaten blijkt. dat de simulatie vo0r z1 zelfs nog iets beter wordt. 
omdat de vergelijking hiervoor als laatste geschat wordt. en dus aangepast 
kan worden aan de fouten uit de rest van het model. Dit gaat echter duidelijk 
ten koste van de simulatie van andere grootheden. zodat de globale prestatie 
van deze simulaties als minder goed dan de voorgaande moet worden beoor
deeld. Vooral opvallend bij deze verslechtering is de sterke toename van de 
trendmatige afwijkingen in de simulaties van de grootheden w, I en Yth. Dit 
komt duidelijk in de SB en de OW-statistiek naar voren. 
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Dit onderzoek naar de invloed van de schattings:volgorde is voortgezet door 
de resultaten van schatting met de basis {y 1 h .a,il} te bepalen. De karakteris
tieken van de aldus verkregen simulaties zijn weergegeven in tabel 4.4. Ook 
hier blijkt de algehele prestatie op basis van deze schattingen du~delijk 
minder te zijn dan bijvoorbeeld de resultaten met de basis {y1h .w,v ,iJ} (zie 
tabel 4.1. simulatie 3). Dit is enigzins verrassend. omdat op basis van de 
heuristische regels voor basis-keuze eerder a dan w in de basis zou kiezen. 
Aangezien de hiërarchie in beide bases ook gelijk is. kan ook dit niet de oor
zaak zijn. 

Grootheid RRV SB DW 

lf 0.107 0.089 0.22 
w 0.253 -0.250 0.28 
I 0.083 0.060 0.17 

Yt 0.041 -0.040 0.07 

Tabel 4.4 
Simulatie-resultaten voor VintAf 1. basis {yfh .a,i.Î) 

Een oorzaak voor deze wat teleurstellende prestatie blijkt gevonden te kun
nen worden in de schattings-volgorde van de gedrags-vergelijkingen. Ver
gelijk hiertoe twee volgorden: 

1. voor {y1 h .a,i.Îl : Pbu.- Pbi -Î -v-I-a-y 1 h 

2. voor IYth .w,v,i.Î): a-pbu-Pb;-f-v-I-yfh 

Hieruit komt naar voren. dat in geval 2. de vergelijking voor I geschat wordt 
op basis van de gemeten ·waarde voor Zbt . Dit gebeurt omdat op de ver
gelijkingen voor a en Yth na de vergelijking voor I geschat worden. zodat de 
simulaties daarvoor nog niet ter beschikking staan. Zbt is van deze twee 
grootheden afhankelijk. en kan dus ook niet uitgerekend worden. Hierdoor 
kunnen de gevolgen van een simulatie-fout in Zbt niet gecompenseerd door de 
vergelijking voor I. Gedurende de experimenten met VintAf 1 bleek met name 
de grootheid a lastig te simuleren te zijn. zodat het niet meewegen van de 
berekende waarde voor a bij de schatting van I als het grootste gemis moet 
worden gezien. En inderdaad blijkt ook. dat alleen het verplaatsen van de 
evaluatie van a tot voor de evaluatie van I (zoals in geval 2.) een belangrijke 
verbetering van de tracking performance tot gevolg heeft. 

Om ditA te verder na te gaan is Vint.4f 1 ook nog een keer geschat met als basis 
{al1 .iJ}. Op grond van de al eerder genoemde heuristische regels is ook dit 
een geldige basis. De schattings-volgorde is hier 

A 

Yth- Pbu- Pbi -l-I -v-a 

De karakteristieken voor de hiermee uitgevoerde simulatie zijn weergegeven in 
tabel 4.5. \Yordt dit resultaat vergeleken met de resultaten van 
CLSI{Y1h ,w,v,/1) (tabel 4.1. simulatie 3). dan blijkt in de eerste plaats de 
simulatie voor w ste:rk te zijn verbeterd. Dit is ook wel te verwachten. omdat 
de vergelijking voor a nu als laatste geschat wordt. Het verloop van z1 wordt 
ongeveer even goed gevolgd. maar de simulaties voor I en Yth bevatten een 
duidelijk grotere fout. Het grootste deel hiervan is toe te schrijven aan het 
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optreden van een systematische fout. zoals blijkt uit de SB en de OW voor 
deze beide simulaties. 

Grootheid RRV SB OW 

[I 0.039 0.026 1.48 
w 0.160 0.026 0.84 
I 0.184 -0.117 0.13 

Yt 0.074 -0.049 0.06 

Tabel 4.5 
Simulatie-resultaten voor VintAf I. basis {a.l1 .iÎ} 

Tot slot zijn hier nog een tweetal grafieken gegeven. waarin het verloop van 
de simulaties van resp. de grootheden L1 en w uitgezet zijn. voor de volgende 
twee schattingen: 

1. 

2. 
OLS. met de schattings-ketens a - w en 1 - l1 
CLSIU1 ,w,ll .iÎl. met de zelfde schattings-ketens. 

Tevens worden de karakteristieken van deze simulaties vergeleken in tabel 
4.6. Hiermee wordt dus een vergelijking gegeven van de prestaties bij 

toepassing van conventionele OLS en de prestaties van de beste door mij 
gevonden toepassing van CLS. Het resultaat met CLS is door mij gevonden in 
het equivalent van ongeveer één week continu werk. 

+ + + Data 

l.(OLS) 

2.(CLS) 

projectie 

·~ 

Ftgr.arr 4.7 
Resultaten van OLS en CJLS voor VintAf l,lt 

Uit deze grafieken en deze tabel moge duidelijk worden. dat met CLS een 
belangrijke verbetering van de simulatie ten opzichte van Single Equation 
schattingen haalbaar is. Met name de systematische. trendmatige component 
van de afwijkingen in de simulaties kunnen in grote mate onderdrukt 
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Figuur 4.8 

schatting . 

Resultaten van DLS en CLS voor VintAf 1. w 

Simulatie Grootheid RRV SB DW 

DLS z, 0.177 0.170 0.04 

• w 0.230 0.01 0.96 
I 0.129 0.105 1.34 
y, 0.025 0.020 0.16 
' CLS z, 0.031 -0.012 1.80 

w 0.31 -0.046 0.64 
I 0.066 0.008 2.78 

Yt 0.014 0.008 0.68 

Tabel 4.6 
Simulatie-res.ultaten voor VintAf 1 

worden. Dit resultaat voor de bestudeerde subset van VintAf 1 kan in relatief 
korte tijd behaald worden door iemand. die geen specifieke statistische of 
econometrische expertise heeft. louter op basis van inzicht in de algebraïsche 
en de dyamische structuur van het model. en door het toepassen van enige 
heuristische regels. 
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5. Conclusies 
Dit geheel overziende kunnen de volgende conclusies getrokken worden: 

1. Complexe modellen kunnen met behulp van de causale methode geschat 
worden. waarbij het optreden van met name trendmatige simulatie
afwijkingen in grote mate tegengegaan kan worden. Dit kan in relatief 
korte tijd bewerkstelligd worden. ook door gebruikers zonder specifieke 
econometrische of statistische voorkennis. Begrip van de structuur van 
het te schatten model is wel noodzakelijk. 

2. Het blijkt. dat causale schatting succesvol toegepast kan worden uit
gaande van een aantal heuristische regels: 

HRO. Houdt het aantal grootheden in de basis beperkt. Men zou 
namelijk in principe vele of zelfs alle grootheden van een 
model in de basis op kunnen nemen. maar in dat geval zou 
CLS ontaarden in DLS. Deze regel betekent overigens niet. dat 
het aantal grootheden in de basis minimaal moet zijn. 

HRl. Sterk interdependente causale lussen moeten zo vroeg mogelijk 
in het schattings-proces geschat en berekend worden. teneinde 
de te verwachten grote simulatie-fout zoveel mogelijk te kun
nen compenseren. 

HR2. Kies bij voorkeur een integrerende grootheid in de basis. Dit is 
in feite de achtergrond van de in hfst. 1 genoemde overweging 
om grootheden met een 'rustig" verloop in de basis op te 
nemen. 

HR3. Wanneer een integrator een definitie is. schat dan de parame
ters van de mutatie ervan m.b.v. een schattings-keten van de 
vorm mutatie -+ integrator. 

HR4. Zorg ervoor dat het verloop van een saldo-variabele aangepast 
wordt met de parameters van minstens één van zijn 
definiërende grootheden. 

HR4a. Wanneer het verloop van een saldo-variabele niet direct gefit 
wordt. kan met compensatie van de gemaakte fout door een 
van deze saldo-variabele afhankelijke vergelijking toch een 
goede tracking performance verkregen worden. 

HRS. Bij het optreder: va~ (of een sterk vermoeden van) 
specificatie-fouten i..."l ee:1 model dient het opheffen van de iso
latie van submodellen overwogen te worden. 

3. Het interpretatief verwerken van een model is voor de gebruiker erg 
handig. vooral tijdens de testfase van een model. Het eenvoudig kunnen 
wijzigen van de specificatie van vergelijkingen. het toepassen van opties 
en het apart simuleren van deelmodellen leidt er toe. dat fouten snel 
opgespoord kunnen worden. 

4. De belangrijkste storingsbronnen (die ook aanleiding geven tot de 
genoemde heuristische regels) zijn geïdentificeerd. Deze zijn: 

1. De rondgaande versterking in een lus. 

2. De aanwezigheid van integrerende vergelijkingen in het model. 

3. De aanwezigheid van definitie-vergelijkingen. 

4. De aanwezigheid van saldo-variabelen. 
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5. In eenvoudige situaties met normaal verdeelde ruis leidt toepassing van 
causale schatting tot een significante vermindering van de simulatie
fout. Dit wordt gesteund door Monte Carlo experimenten. 

6. Causale schatting lijkt vooral toepasbaar te zijn als correctie na een Sin
gle Equation techniek. Door causale schatting dan op enkele parameters 
toe te passen kan een verbetering van de tracking performance verkregen 
worden met een geringe kans op instabiliteiten. Tevens zal de keuze van 
de basis minder kritisch zijn. 

7. Isolatie van submodellen tijdens de schatting staat. met name bij grotere 
modellen met veel parameters. een goede tracking performance niet in de 
weg. Op grond van stabiliteits-overwegingen en behoud van de theore
tische betekenis van parameters leidt dit tot de stelregel. dat isolatie van 
submodellen zoveel mogelijk toegepast moet worden. 

8. De laatste. en mijns inziens belangrijkste. conclusie die ik aan de exper
imenten met de verschillende modellen wil verbinden is met één woord 
te omschrijven: CONSISTENTIE. Teneinde een goede tracking perfor
mance van de uiteindelijke simulatie te verkrijgen blijkt het essentieël te 
zijn dat op ieder moment tijdens het schattings-praces de tot dan toe 
berekende tijdreeksen in overeenstemming zijn met alle op dat moment 
geschatte verbanden in het model. Om deze consistentie te handhaven 
dient een implementatie van causale schatting aan de volgende 
voorwaarden te voldoen: 

1. Vergelijkingen moeten worden berekend direct nadat ze geschat 
zijn. 

2. Causale lussen moeten (iteratief) worden berekend zodra alle ver
gelijkingen daarin geschat zijn. 

· 3. Wanneer een grootheid als verklarende variabele voorkomt. en de 
vergelijking ervan nog niet geschat is. dan moeten de meetgegevens 
voor deze grootheid gebruikt worden. Is de betrokken vergelijking 
wel geschat. dan kunnen naar gelang van de gewenste isolatie de 
meetgegevens of de berekeningen gebruikt worden. 
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