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Nederlandse Samenvatting

Dit proefschrift introduceert een nieuwe zeefextremumschatter die gebaseerd is op
hulpstatistieken middels het principe van indirecte inferentie. Deze schatter is ont-
worpen als antwoord op twee gekende problemen in de econometrische analyse.
Het eerste heeft betrekking op de restrictiviteit van parameterruimtes van eindige
complexiteit, en de bijhorende restrictiviteit van correcte-specificatieaxioma’s. Het
tweede probleem behelst het mogelijke falen van klassieke schatters (e.g. door onhan-
delbare criteriumfuncties) in het geval van hoog-dimensionale dynamische modellen
met niet-geobserveerde variabelen.

Dit proefschrift geeft primitieve condities voor de meetbaarheid, consistentie,
convergentiesnelheid, en asymptotische verdeling van de Semi-nietparametrische
Indirecte-inferentieschatter, ook SNPII-schatter genoemd. Meer bepaald, dit hoofd-
stuk leidt de consistentie, convergentiesnelheid en asymptotische Gaussianiteit af
van SNPII-schatters die gebruik maken van een oneindig aantal parametrische hulp-
statistieken. Gelijkaardige resultaten werden verkregen voor de schatting van gepaste
functies van de ware parameter. Verder bevat het hoofdstuk een karakterisering van
statistische inferentie, uitgevoerd met behulp van een dubbele benadering van de
verdeling van de SNPII-schatter voor grote steekproeven.

Middels zogenaamde ‘high-level’-aannames, introduceert dit eveneens nieuwe
convergentiesnelheids- en asymptotische verdelingstheorema’s die gelden voor de
gehele klasse van zeefextremumschatters van gepaste ‘smoothness’. Zulke algemene
theorema’s waren voorheen niet beschikbaar. Deze resultaten betekenen bijgevolg
een uitbreiding op de bestaande literatuur over zeefextremumschatting.

Er wordt eveneens Monte Carlo-bewijs gegeven voor het gedrag van de SNPII-
schatter in kleine steekproeven. Het proefschrift suggereert een aantal voordelen
verbonden aan het gebruik van flexibele econometrische technieken, zoals SNPII, die
algemeenheid verlenen aan correcte-specificatieaxioma’s. Tevens wordt het gebruik
van SNPII geanalyseerd in de context van theorie-gedreven modellen.

Tenslotte geeft het proefschrift aan dat de literatuur aangaande benaderingsthe-
orie eveneens gebruikt kan worden om te verifiëren of identificeerbare uniciteitsvoor-
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waarden gelden voor een klasse van extremumschatters op misgespecifieerde mod-
ellen. Meer bepaald, dit hoofdstuk reduceert de verificatie van identificeerbare
uniciteitscondities tot het slechts verifiëren van sterke uniciteit van beste benaderin-
gen. Het proefschrift biedt dus een theorie die identificeerbare uniciteitsaannames
geeft die eenvoudiger te verifiëren zijn in verschillende contexten.

In conclusio, men kan zeggen dat dit proefschrift de eerste fundamentele re-
sultaten bevat die een verdere ontwikkeling van semi-nietparametrische indirecte-
inferentieschatting mogelijk maken.
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