
Samenvatting

Instrumentele variabelen schatters hebben een lange geschiedenis in de
econometrie. Deze schatters werden voor het eerst geformuleerd in de ja-
ren ’20 in de context van simultane vergelijkingen. Hoewel de aandacht
voor simultane vergelijkingen geleidelijk is afgenomen heeft de methode
van instrumentele variabelen zich in een blijvende belangstelling mogen
verheugen. De reden hiervoor is dat de methode een raamwerk biedt
waarbinnen endogene verklarende variabelen kunnen worden behandeld.
Endogene variabelen kunnen het gevolg zijn van simultanëıteit, zoals be-
studeerd wordt in de context van simultane vergelijkingen, maar kunnen
tevens het resultaat zijn van zelf-selectie of meetfouten.

Technieken gebaseerd op instrumentele variabelen zijn ontwikkeld
voor een verscheidenheid aan modellen anders dan die in dit proefschrift
aan de orde komen. Zo wordt een dynamische context, met onderling
afhankelijke observaties, niet besproken. Verder wordt aangenomen dat
het verband tussen de verklaarde variabele en de verklarende variabelen
lineair is. Hoewel een dergelijke lineaire specificatie restrictief is dekt
zij voldoende relevante gevallen om een aparte behandeling van deze
situatie te rechtvaardigen.

In Hoofdstuk 1 worden simultane vergelijkingen besproken. Dit leidt
tot de formulering van een klassiek instrumentele variabelen model waar-
bij de regressie van de verklarende variabelen op de instrumenten, de
eerste fase regressie, lineair is en de observaties homoscedastisch zijn. In
deze context spelen twee instrumentele variabelen schatters een belang-
rijke rol: de limited information maximum likelihood (LIML) schatter en
de two-stage least squares (TSLS) schatter. Uit de literatuur is bekend
dat de stochastische eigenschappen van deze schatters nogal verschillen.
Zo is er herhaaldelijk op gewezen dat de TSLS schatter een behoor-
lijke bias kan vertonen, terwijl de verdeling van de LIML schatter meer
gecentreerd is rond de echte waarde. In de traditionele asymptotiek
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komt dit verschil tussen de verdeling van de LIML schatter en de TSLS
schatter niet tot uitdrukking. Beide schatters zijn consistent en asympto-
tisch equivalent onder asymptotische sequenties waarin enkel het aantal
observaties toeneemt.

Dit verschil komt wel tot uitdrukking in de limietverdeling van deze
schatters als men sequenties beschouwt waarin naast het aantal obser-
vaties ook het aantal instrumenten toeneemt. Deze alternatieve asymp-
totiek wordt aangeduid met groep-asymptotiek. In tegenstelling tot de
LIML schatter, die consistent blijft onder de groep-asymptotiek, is de
TSLS schatter inconsistent onder de groep-asymptotiek. De inconsisten-
tie van de TSLS schatter correspondeert met de eindige steekproef bias
van deze schatter. Eerdere studies hebben aangetoond dat de exacte
verdeling van deze instrumentele variabelen schatters beter wordt be-
naderd door de groep-asymptotische verdeling dan door de traditionele
asymptotische verdeling.

Hoofdstuk 2 beschouwt een uitbreiding van het klassieke instru-
mentele variabelen model door een niet lineaire eerste fase regressie en
heteroscedasticiteit toe te staan. Een transformatie van de instrumenten
in dummy variabelen leidt tot een herformulering van het oorspronkelijke
model, waarbij de observaties gegroepeerd kunnen worden met betrek-
king tot de dummy instrumenten. Voor dit model worden maximum
likelihood (ML) schatters onder normaliteit en gegeneraliseerde methode
van momenten (GMM) schatters afgeleid.

GMM kan worden toegepast op de structurele vorm en de geredu-
ceerde vorm van dit model. Hoewel de structurele vorm en de geredu-
ceerde vorm equivalente formuleringen zijn van het model zijn de GMM
schatters gebaseerd op deze twee vormen numeriek verschillend. On-
der homoscedasticiteit is de GMM schatter op de gereduceerde vorm de
LIML schatter, d.i. de ML schatter onder homoscedasticiteit. De TSLS
schatter wordt gevonden door GMM toe te passen op de structurele vorm
van het model. Onder heteroscedasticiteit leiden ML en GMM tot schat-
ters die nog niet eerder zijn beschreven in de literatuur. Deze schatters
zijn extremum schatters die worden gevonden door het maximaliseren
van een doelstellingsfunctie. Om deze schatters te bepalen wordt een
eenvoudig te berekenen methode van momenten (MM) schatter gefor-
muleerd die gebruikt kan worden als startwaarde in een Newton-Raphson
algoritme.
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We evalueren deze schatters op basis van hun groep-asymptotische
verdeling. Deze verdelingen worden afgeleid zonder aan te nemen dat de
observaties normaal verdeeld zijn. De GMM schatters gebaseerd op de
structurele vorm zijn inconsistent onder deze asymptotiek. De ML en
de GMM schatters gebaseerd op de gereduceerde vorm, alsmede de MM
schatter, zijn consistent. Verder vinden we dat onder heteroscedasticiteit
de ML schatter en de GMM schatter op de gereduceerde vorm dezelfde
groep-asymptotische verdeling hebben en dat deze verdeling niet afhangt
van derde en hogere momenten.

In een Monte Carlo experiment worden de groep-asymptotische en
traditionele asymptotische benaderingen van de verdeling van de in-
strumentele variabelen schatters geëvalueerd. Tevens wordt het gedrag
van asymptotische 95% betrouwbaarheidsintervallen onderzocht. De re-
sultaten bevestigen dat de groep-asymptotische benaderingen van de
verdelingen beter zijn dan de traditionele asymptotische benaderingen.
In overeenstemming hiermee blijken de niveaus van de betrouwbaar-
heidsintervallen die gebaseerd zijn op de groep-asymptotiek structureel
beter dan de niveaus van betrouwbaarheidsintervallen die gebaseerd zijn
op de traditionele asymptotiek.

Hoofdstuk 3 behandelt hetzelfde model als besproken is in Hoofd-
stuk 2. In dit hoofdstuk worden groep-asymptotische efficïentie grenzen
afgeleid voor een klasse van consistente schatters. We nemen normali-
teit aan en laten zien dat deze grenzen groter zijn dan de Cramér-Rao
ondergrenzen, welke corresponderen met de traditionele asymptotiek. In
het bijzonder vinden we dat de ML en consistente GMM schatters, zoals
beschreven in Hoofdstuk 2, niet groep-asymptotisch efficiënt zijn.

De inefficïentie van deze schatters wordt in verband gebracht met de
aanwezigheid van zwakke instrumenten of groepen. Zo laten we onder
heteroscedasticiteit zien dat de GMM schatter waarbij observaties zijn
weggelaten die corresponderen met een zwakke groep efficiënter kan zijn
dan de GMM schatter waarbij alle observaties worden gebruikt. Onder
homoscedasticiteit is de inefficiëntie van de LIML schatter in tegenspraak
met uitspraken in de literatuur. Daarin wordt gesteld dat de LIML schat-
ter asymptotisch efficiënt is onder asymptotische sequenties waarin het
aantal instrumenten toeneemt met het aantal observaties. Deze uitspra-
ken hebben betrekking op de relatieve efficiëntie van LIML binnen een
klasse van consistente schatters die een deelverzameling is van de klasse
waarbinnen de efficiëntie van de LIML schatter in dit hoofdstuk wordt
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bestudeerd. Een eerste poging wordt ondernomen tot de formulering van
efficiënte schatters binnen deze grotere klasse van schatters.

In Hoofdstuk 4 wordt verder ingegaan op de inefficiëntie van de LIML
schatter en zijn uitbreiding tot het geval van een niet lineaire eerste fase
regressie. De LIML schatter wordt in dit hoofdstuk vergeleken met een
schatter van dezelfde gedaante waarbij een deel van de instrumenten niet
wordt gebruikt. Deze vergelijking wordt gemaakt op basis van de tradi-
tionele en groep-asymptotische benaderingen van de verdeling van deze
schatters. Terwijl de traditionele asymptotische benadering suggereert
dat LIML efficiënt is, suggereert de groep-asymptotische benadering dat
het weglaten van zwakke instrumenten efficiëntie winst kan betekenen.
Deze twee zeer verschillende implicaties worden getoetst in een Monte
Carlo experiment. De resultaten van dit experiment tonen aan dat de
LIML schatter niet beschouwd moet worden als efficiënt.


