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Samenvatting

Dit proefechrift levert een bijdrage zowel aan de klassieke verwacht-nutstheorie als aan de

moderne beslissingsmodellen, in het bijzonder cumulatieve prospecttheorie. In het inlei-

dende hoofdstuk wordt het onderzoek gemotiveerd en gelijktijdig wordt de basis voor de

mathematische modellering van individueel beslissingsgedrag onder risico en ondcr onzek-

erheid uitgelegd. Zo werden de begrippen (objectief) verwacht nut voor beslissen onder

risico en subjectief verwacht nut voor beslissen onder onzekerheid geintroduceerd met, de

bijbehorende basiselementen: objectieve kansen, prijzen en loterijen (voor risico), toes-

tanden, uitkomsten en acts (voor onzekerheid), en preferenties en nutsfuncties. Aanslui-

tend daarop worden die modellen geformuleerd die afwijken van het klassieke concept van

de rationele economische agent: voor risico Quiggin's (1982) rangafhankelijk-nutstheorie,

voor onzekerheid Schmeidler's (1989) Choquet-verwacht-nutstheorie en voor zowel risico

als onzekerheid Tversky & Kahneman's (1992) cumulatieve prospect theorie.

In hoofdstuk 2 staat cardinaal nut centraal. Met cardinaliteit wordt bedoeld dat er

een ordening van nutsverschillen over uitkomsten bestaat, die onafhankelijk is van de toe-

stand waar het nutsverschil is gemeten. De conditie die deze eigenschap voor preferenties

beschrijft heet tradeoff-consistentie en is geintroduceerd in Wakker (1984) om subjectief

verwacht nut af te leiden.

Andere karakteriseringen voor verwacht nut worden gegeven in de modellen van Ram-

sey (1931), de Finetti (1931, 1937), von Neumann & Morgenstern (1944) en Anscombe &

Aumann (1963). De preferentiecondities in deze modellen verschillen nogal van elkaar en

een directe samenhang ertussen is niet te zien. Toch zijn bij de genoemde groep karak-

teriseringen de axioma's gericht op de nutsfunctie.

In hoofdstuk 2 worden alternatieve bewijzen voor al deze modellen gegeven, gebaseerd

op het principe van cardinaal nut. Eerst wordt bewezen dat de axioma's tradeoff- con-

sistentie inhouden, en daarna wordt de modelspecifieke vorm van de nutsfunctie bepaald.

Dus de gegeven alternatieve bewijzen laten zien dat deze modellen via het principe van
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caxdinaal nut te verenigen.

Hoofdstuk 3 legt een verband tussen twee standaardresultaten van de individuele

beslissingstheorie. Het additive-conjoint-measurementmodel van Debreu (1960) is gefor-

muleerd voor eindige toestanden en de nutsfunctie is toestandsafhankelijk. De subjectieve

verwacht- nutstheorie van Savage (1954) is geformuleerd voor oneindige toestanden en de

nutsfunctie is onafhankelijk van de toestanden.

In de literatuur van individueel beslissen onder risico/onzekerheid zijn vele voorbeelden

beschreven waar uitkomsten afhankelijk zijn van de toestand waaraan ze zijn verbonden

(Karni 1985, Dreze 1987). Ook zijn theoretische modellen ontwikkeld voor toepassingen

in dergelijke situaties. Toch overtuigen deze theorieen niet, meestal omdat preferentiecon-

dities voorondersteld zijn die indirect een kansmaat voor de toestanden impliceren. Dit

kan onder andere verklaard worden door de neiging om de functionaal, die de preferentie

representeert, in een bekendc vorm te schrijven, namelijk als integraal. Verder is in de

literatuur geen algemenere vorm voor de functionaal gedefmieerd, hetgeen deze neiging

versterkt.

De manier waarop in hoofdstuk 3 de modellen van Savage en van Debreu zijn gegener-

aliseerd noodzaakt tot het definieren van een nieuwe functionaal, die op natuurlijke wijze

een uitbreiding is van de klassieke Lebesgue integraal. Nadat de problemen zijn beschreven

die een rol spelen bij de uitbreiding van Debreu's (1960) theorie naar oneindige toestanden,

worden de nodige preferentieaxioma's geformuleerd voor ree'le getallen als uitkomsten, en

wordt de nieuwe functionaal gedefinieerd. Daarna worden toepassingen van het nieuwe

beslissingsmodel op risicogedrag en op Bayesiaanse analyse beschreven, en preferentiecon-

dities gegeven met een uitbreiding van het model naar algemene uitkomsten.

Kahneman & Tversky (1979) hebben experimenten uitgevoerd om de geldigheid van

verwacht nutsmaximalisatie te testen. Daarin is vastgesteld dat mensen gedifFerentieerd

gedrag tonen voor winsten en voor verliezcn. Verder bleek uit deze experimenten dat

kansen niet objectief worden verwerkt in de beslissingen, maar worden vervormd. Om deze

resultatcn te verwerken hebben zij prospect theorie ontwikkeld. Later hebben Tversky &

Kahneman (1992) met cumulatieve prospect theorie (CPT) de formele onvolledigheden

van prospect theorie gecorrigeerd en het meest algemene model voor individueel beslissen

onder risico/onzekerheid tot stand gebracht. • •• ;

De preferentie eigenschappen die bij de karakterisering van CPT een rol spelen zijn

deels van technische aard en empirisch niet of moeilijk vaststelbaar. Hierdoor wordt de
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populariteit van deze theorie op empirisch onderzoek niet overgedragcn. In hoofdstuk 4

en hoofdstuk 5 zijn modellen ontwikkeld om dit aspect te verbeteren. Er wordt. uitgegaan

van een bepaalde risicoafkeer van de individuen. In hoofdstuk 4 wordt een CPT-model

voor beslissen onder risico gekarakteriseerd en wordt constante proportionele risicoafkeer

voorondersteld. Deze eigenschap is empirisch meetbaar. Verder heeft, deze eigenschap

veel overlap met precies die technische condities in de andere karakteriseringen die niet

empirisch meetbaar zijn. Vooral de axioma's die voor de identificatie van de cumulatieve

gewichten verantwoordelijk zijn hoeven niet meer te worden voorondersteld. Het effect

van constante proportionele risicoafkeer is dan ook te zien aan de vorm van de nutsfunctie.

Deze blijkt een power-functie te zijn waarbij de exponent voor winst kan verschillen van

de exponent voor verlies. Dit verschil geldt ook voor de bijbehorende gewichten, hetgeen

- typisch voor cumulatieve prospect theorie - een gedifferentieerd gedrag voor winst en

verlies toelaat.

In hoofdstuk 5 worden de resultaten van hoofdstuk 4 uitgebreid voor individueel beslis-

sen onder onzekerheid . Naast constante proportionele risicoafkeer wordt een model gefor-

muleerd waar constante absolute risicoafkeer de centrale eigenschap is. Deze eigenschap

impliceert een lineaire of exponentiele nutsfunctie. Verder wordt cumulatieve prospect

theorie voor modellen met muitiattribuut nut toegepast, en worden karakteriseringen van

additieve of multiplicatieve nutsfuncties en multilineaire nutsfuncties afgeleid. De resul-

taten zijn belangrijk voor empirisch onderzoek, waar meestal een specifieke vorm voor de

nutsfuncties wordt voorondersteld.

Hoofdstuk 6 kan worden gezien als een toepassing van concepten uit de coOperatieve

speltheorie op muitiattribuut nutstheorie. Eigenschappen die bekend zijn in de klassieke

speltheorie worden uitgebreid voor multi-keuze spelen zodanig dat een hele nieuwe klasse

van verdelingsconcepten verkregen wordt. Deze oplossingen bieden hulp bij het meten

van nutswinsten uit medische interventies en het toekennen van deze winst aan het bijbe-

horende attribuut.

De bijdrage geleverd door dit proefsclirift verrijkt de theorie van individueel besliss-

ingsgedrag en ook van de speltheorie. De resultaten bieden mogelijkheden voor verder

onderzoek in de individuele beslissingstheorie, de welvaartstheorie en de onderhandelings-

theorie.




