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NEDERLANDSE SAMElklVATTliHlG J SUMMARV I W  DiUiTlGH 

Het onderwerp %ue~-parmnetrische consmenten- en producerutenanalysen is 
verwant aani de iaiet-pasmetrisch statistiek. Deze statistiek is niet 
gebacerd op parametrische specificaties van kansverdelingen, m-aar gaat ervan 
uit dat de kansverdeling Iid is van een niet-para.metrische familie van 
kansverdelingen, %?-I familie wordt vwtgelegd d m r  aymanetrie-eigenschappen 
voor de kansverdeling te specificeren. 

IJe analogie van deze benadering iri de economische wetenschappen is hel, 
gebruik van een iniet-pararneilrische specificatie voor de nuts- of produktie- 
Fuiaclie. Voar dat,& van economisch gedrag kan gepostuleerd worden dat deze 
gegenereerd is door middel van een functie, die aan ecii niet-paramehrische 
specificatie voldoet. Door toetseri te ontwikkelen, om na te gaan of aan zo'n 
hypothese is volcllaan, kan men de bmikbmrheid toetsen van aannames 
betrefferide ecoriomisch gedrag en de vorm van de nuts- of produktiefunctie. 
Deze niet-parainelrische toetsen kunnen huip bieden bij het kiezen van een 
parametrische specificatie van economisch gedrag. 

IJiL proefschrift beschrijft een groot aantal van deze niet-parametrische 
toetscn. Het paat hierbij om economisch gedrag van nutsmaximering, kosten- 
mininiering en winstrnaxinzering? warbij  de vollgende niet-parametrische 
specificaties beschouwd worden: lineaire homogeniteit, homothe.ticiteit, 
schddbaarheid en technische vooruitgang. De toetsen zijn toegepast op 
prijzen en hoeveelheden, betreffende consumenten- en prodilcentengedrag in 
Nederland. Zo wordt eert indruk gegeven van de mogelijkheden die deze theorie 
biedt. Bovendien is als experiment een aantal niet-parametrische toetsen voor 
conlimentengedrag toegepast op geaggregeerde random data. De random data 
werden voor dit doel geaggregeerd met aggegegratie rnethododes, die het Centraal 
pJuroau voor de Statistiek vaar de Nederlandse consumentei~gegevens hceft 
gebruikt. 

Uit dc resultaten van de niet-parmetrische toetsen valt in het dgerneen niet 
op te maken welke specificatie gekaaen moet worden. De toetsen geven wel aan 
of specificatries in strijd zijn met de data. Zo wordt duidol~jk welke 
specifica.ties zeker nsed gebruikt moeten worden. Een duidelijk voorbeeld 
Iriervoor leveren dc resultaten van de niet-pararnetricche toetsen voor de 
gegevens wa~i de Wedarlanclse industrie. Deze geven aan dat w~instmaximerii~g, 
zoiiclsr aebrwik te maken van de a&tlfEazrie v m  techiiische vooruitgang, niet in 
rzaiirnerklng kornt ah gadrags-specifacatie. Winstmaximering met technische 
voorultgaiig is wel sen toegestane gedrags-specificatie. Eeii andere 
mogelijklieid, die niet irîtgaa.t van technische vooruitgatig, is de vergnder- 
stellirig va11 koste~m~inlillerend gedrag. 

Uil, de icetaulbateil blijkt clat voorzichtigheid is geboden bij liet trekken van 
conc8ilasles over geaggregeerde consurnentengegevens. Gebleken is namelijk dat 
geaggregeerde random data woldeden a6211 de hypothese van consumentengedrag. De 
oorzaak liierwgn is het gebruik van een voor dc hand liggende regel 
biubreffeiide cansumentengedral): prijs inml hoeveelheid is gelijk aan de 
uitgaven. Prijsindices en bijbehorende hoeveelheden krijgen daardoor de 
riaigiiig om zicli in tegengestelde richting te bewegen, datgene wat men van het 
gedrag van een cons~iment zou verwachten. Het geloof in corlsm~entengedrag 
werkt hier dus als eeta self-faisfilliwg prophecy. 

Bn de praklijk blijken de riirt-parmetrische toetsen - op de "revealed 
prelererice" toets na - de gestelde hypotli~ses over efSiciPnt ecoiiomisch 



gedrag te verwerpen. Es worden twee mmieren aartgegeken wm7nee bepaald k m  
worden in welke mate aoh n~i~ipthes;e verwurpexeir wordt. Ten eerste kan nien BQ 

weinig n.logelijk waarnemingen uit de dataver2amelklg verwijderen, zodmi@aBtr 
de o-werblijwende gegevem voldoen aan de hypotliese. De tweede m~ttiode is he% 
verzwakken van de gestelde I-rypothese door ook Ineffiici@nt gedrag te 
beschouwen. De maximale efficiëntie, waarbd de gegevens nog a x i  de Irypotllese 
voldoeai, geeft dan een indruk van de mate waarin aait deze hypothese voldaan 
is. 

Hoewel de nadruk ligt op de ontwikkelllng van niet-parunekrische toetseti, 
wordt mkne aandacht besteed aan het afleiden van prijzen erz hoeveelheden 
voor kapitaalvoorradm Voor Eiet berekenen var1 de kapitaalvoorraden en de 
schaduwprijs van kalaitml, wordt aangetoond dat de gebruikelijke aaarzatne van 
exponentieel verval van. kapitad op eenvoudige rruariier verbeterd k m  worden. 
Beschreven wordt hoe kapitaakvoorradlen gegenereerd kunnen worden met bel~ulp 
van een linmir dynamisch model. Hierbij is mmgenomen dat de afstoot van 
kapitaal benaderd kan worden door een grnafunct ie .  Bovendien wordt 
beschreven hoe de schaduwprijs v a  kapitaal afgeleid kan worden voos eeii 
willekeurig gegeven afslootfunctie van kapitaal. 

Caeneralisatie van de niet-pasmetrliJc1Ere thmrle 

De niet-parametrische toetsen volgen uit theo~erna's~ die iri dit boek worden 
afgeleid. Deze theorema's worden bewezen door een gescltikte mts -  of 
produktiefunctie te construeren voor de gegeven data. Als de data aan 
bepaalde eigenschappen volldoen, zoals cmcaviteît van de budlgic.trestricties, 
houdt dit in dat deze geconstrueerde functie bepaalde eigeniaschappen hceft. 
Dit betekent dat een groot aantal varianten inogelijk is op de theuren~ab~ 
waarbij eigenschappen van de geconstrueerde frinctie volgen uit aannames over 
eigenschappen van de gegeven data. Een andere generalisalle, die vaak zonder 
problemen gemaakt kan worden, is de generalisatie vaii single-output naar het 
geval waar meerdere outputs zijn toegestaan. 

Er worden geen differentieerbare nuts- en produktiefuncties beschouwd. In een 
artikel van Chiapporl en Rochet (1987) staat ecl-iler een elegant bewijs, 
waarin een differentieerbare nutsfunctie is afgeleid als de coiivolutle vali 
t.wee functies. Als men het bestaan van een diifereritieerbare nuts- of 
praduktiefunctie wil bewijzen, kan deze methode op veel resultaten ir i  dit 
h e k  worden toegepast. 

Nu er een overzicht is van de resultaten, is het liiogelijk oivi de verlbaiudcii 
tussen de verschillende iilel-[sarametrisch~ Lfieoreina's le aticlerzoekeil. Dit met 
het doel ze 131 te passen in een algemenere theorie. ZU'I~ tlreoriie kali aiitiwaord 
geven op de vraag voor welke specificaties er met succos een niet- 
parametrisch theorema afgeleid kan worden. Bij de aanvang vali clit onderzoek 
was dil  voornamelijk een kwestiie van trcal en erral.. Later werd duidelijk 
waarom bepaalde specificaties een prol.>lleem waren en andere i~ict. Cie rode 
draad in eo"n algemeiie tlirorie is ile syinnictrie wan bet uptiFrierirrgsproI-aleen1. 
Lineair lirsmogene kustciirninhneriiug, waarvoor de Lagrangeaan syinmetrie 
vertoont, leverde bijvoorbeeld geen probleitien op. 13ib iri teg~iilstellinug tot de 
zwak sckleidbare nutsfilirictie, witarvoor de 1,agrangeaan gceri voor de hand 
liggende spmetr ie  vertoont. 

Toepassingen vain de niet-parametrische theorie 

Uifat zijn de toepassingen van de niet-parametrische theorie"! %?n eerste kan 
deze theorie gebruikt worden om een overzicht te krijgen van dc ergeiischalïpen 
van een verzameling gegevens. Dit kan tijd besparen bij het zoeken riaar cerr 
parmehrische specificatie van de nuts- of prodwktiefuncti~. De niet 



irarameklsche toewen dienen dan als een leidraad, die aangeeft welke 
mogelijkheden er zijn De nietparametrische theorie kan vervolgens een 
hulrirriiddel zijn bij het oplossen van thearctkhe problemen. liioorbeelderu 
hiervoor zijn problemen waarbij voor een gegeven vraagrelatie gevraagd wordt 
naar ket bestaan van een muts- of proeluktiofunctie. 

Een bsepmsing van de niet-parametrische benadering, die vooral bruiikbiza7 us 
voor producentengedrag, i.; de voorupelling van economisch gedrag. Dit 
onderwerp komt niet a m  de arcle jn dlt boek. maar bet gereedschap ervaar 
wordt aangereikt in  de vorm van grenzen voor de produktiefwnctie en grenzen 
voor dei ieriznusehe efEîcPCnlie en tcci~nische vooruitgang. Deze grenMn kunnen 
beschoaiwd worden als behouden grootheden, die valgen ui& de symmetrie van Bret 
optimeringsrnodel, dat de waarnemingen genereert. Voor deze behouden groot- 
Iiedcn zijn anialogc; voorheclden te vinden in de fysica; zoals energie en 
iaipul6mamerut, die ook daar voortkomen uit heh. Feit dat de Lagrangeaan 
sspmetrie wartworit, 137 cle theoretische fysica geldt de niet-parametrische 
herrdering, met symmetrie-verondersLellingen als uitgangspuszt, als staridaard- 
gcrecdachap. Zo is bijvoorbeeld het bes tan  van nieuwe elementaire deeltjes 
voxirspeld. Te verwachten is dat deze niet-parametrisclhe ber~adering ook var1 
waarde zal blijken te zijn in de economische wetenschap. 




