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Nederlandsee Samenvatting (Summary in 
Dutch) ) 

Inn dit proefschrift worden aan de hand van meerdere econometrische 

consumptiestudiess verschillende econometrische methodologieën besproken. 

Vervolgenss worden deze methodologieën vergeleken, in termen van 'structuur' en 

'representatie',, met de semantische benadering in de wetenschapsfilosofie. Dit 

proefschriftt laat zien dat econometrie, door middel van constructie en specificatie 

vann modellen, tot doel heeft representaties te genereren. Deze modellen worden 

geachtt representaties van structuren te zijn, maar in de verschillende 

econometrischee methodologieën worden verschillende opvattingen over wat men 

onderr structuur verstaat gehanteerd. Hoofdstuk 3 behandelt Haavelmo's 

programmaa om structuur te karakteriseren als de constructie van het economisch 

systeem.. Nadien werd structuur synoniem met 'autonomie' en beschouwd als 

invariant.. In de LSE methodologie van Hendry en de Lucas kritiek, respectievelijk 

besprokenn in hoofdstuk 5 en 6, wordt in de beoordeling van econometrische 

modellenn als criterium gebruikt dat deze modellen invariante relaties tussen de 

economischee variabelen representeren. 

Omm de vraag 'Wat wordt door modellen gerepresenteerd?' te 

beantwoorden,, wordt er onderscheid gemaakt tussen theoretische en empirische 

modellen.. Stones lineair 'expenditure systeem' model (Hoofdstuk 2), Haalvelmo's 

'simultaneouss equations' model (Hoofdstuk 3), en Halls 'random walk' model 

(Hoofdstukk 6) zijn theoretische modellen, in de zin dat deze modellen de door 

economischee theorieën veronderstelde eigenschappen en relaties omvatten. Echter 

hett viervergelijkingen 'permanent income hypothesis' model van Friedman 

(Hoofdstukk 4) is gerelateerd aan een theoretisch kader maar wordt ook door niet-

theoretischee overwegingen vormgegeven. 
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Hendry'ss DHSY model (Hoofdstuk 5) daarentegen heeft als primair doel 

congruentt te zijn, dat wil zeggen, waarneembare data karakteristieken te omvatten. 

Volgenss deze LSE methodologie moeten econometrische modellen geen 

rekenschapp te geven van wat er niet wordt waargenomen. Of een model congruent 

iss wordt nagegaan door een reeks van F-testen die moeten aantonen dat er geen 

informatieverliess optreedt in het proces van modelconstructie. Deze benadering is 

inn overeenstemming met het constructief empirisme of structureel empirisme van 

Vann Fraassen. Volgens dit empirisme moeten wetenschappelijke theorieën alleen 

gaann over waarneembare fenomenen. 

Inn Hoofdstuk 6 wordt het realisme/anti-realisme debat in de filosofie 

gebruiktt om een onderscheid te maken tussen het structureel empirisme van 

Hendry'ss LSE methodologie en het structureel realisme van de Euler-vergelijking 

benadering.. In deze laatste benadering representeert de Euler vergelijking de 

intertemporelee preferentie ordening, een invariante relatie centraal in verscheidene 

nieuw-klassiekee consumptiemodellen. De Euler-vergelijking benadering komt 

overeenn met het structureel realisme volgens Worrall omdat de manier waarop 

dezee vergelijking functioneert in verschillende consumptie modellen laat zien dat 

dee Euler vergelijking wordt geacht de ware structuur te representeren. 

Wee hebben criteria nodig om aan te geven wat een juiste representatie is. 

Dee 'representational theory of measurement' is daar een voorbeeld van. In deze 

theorie,, die metingen als representaties beschouwt, worden theorema's over 

representatiee en uniciteit als criteria gebruikt om een meting als deugdelijk te 

beoordelenn en om verschillende categorieën van meten te beschrijven. Deze 

criteria,, overgenomen in de semantische benadering, kunnen ook worden 

toegepastt op modellen. Een voorbeeld hiervan is het criterium afgeleid van het 

representatiee theorema dat isomorfisme impliceert. Volgens dit criterium moeten 

modellenn dezelfde structuur hebben als datgene wat zij beogen te representeren. 

Hett criterium voortkomend uit het theorema van uniciteit is dat een representatie 

uniekk moet zijn. De semantische benadering, hoewel afkomstig van Tarski's 

modell  theorie, heeft betekenis voor de empirische wetenschap, in het bijzonder de 

econometrie,, in de zin van dat uit de 'representational theory of mesaurement' 

criteriaa voor modelleren af te leiden zijn. 

Dee semantische benadering van modellen is om twee redenen bruikbaar 

omm de econometrische onderzoekspraktijk te begrijpen. In de eerste plaats blijkt 

datt discussies over formuleringen van representatie- en uniciteittheorema's 
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overeenstemmingg tonen met discussies over de rol van modellen in de 

econometricc Econometrische modellen werden vaak beschouwd als afgeleiden 

vann economische theorieën (zie bijvoorbeeld Koopmans opvatting hieromtrent, 

Hoofdstukk 2, paragraaf 2.1). Echter, om econometrie op zijn eigen merites te 

beoordelenn dient men modellen als uitgangspunt te nemen. Wat de 

econometrischee studies besproken in dit proefschrift laten zien is dat de 

onderzoekspraktijkk van econometristen zich afspeelt rondom modellen, met 

betrekkingg tot hun constructie en specificatie voor meetdoeleinden. 

Dee tweede reden waarom de semantische opvatting bruikbaar is voor het 

begrijpenn van econometrie is gerelateerd aan de huidige discussie over de aard 

vann economische methodologie. Wade Hands (2001) laat zien dat de dominantie 

vann de syntactische benadering (ook wel de "Received View" en de "Legend" 

genoemd)) voorbij is. Traditionele economische methodologie is een op regels 

gebaseerdee methodologie dat de concepten en ideeën van de syntactische 

benaderingg in de wetenschapsfilosofie toepast op de economische wetenschap. 

Wadee Hands karakteriseert de traditionele economische methodologie als "shelf 

off  scientific philosophy" visie: je neemt een idee van de plank 

wetenschapsfilosofiee en past het toe op de economische wetenschap. Omdat de 

regelss die voortkomen uit de syntactische benadering niet toepasbaar zijn op de 

economischee wetenschap, moeten we deze op regel gebaseerde benadering in de 

economischee methodologie afschaffen. 

Hierbijj  dient te worden opgemerkt dat Hands zelf een van de 

methodologenn is die gewerkt heeft vanuit een semantische benadering. In zijn 

boekk besteed Hands veel ruimte aan de discussie van de semantische benadering 

enn zijn relatie tot Continentaal structuralisme. Niettemin doet hij geen 

aanbevelingenn om de semantische benadering toe te passen op de economische 

wetenschap.. Hoogstwaarschijnlijk is dat omdat economische methodologie 

gebaseerdd op de semantische benadering zelf dan ook een voorbeeld is van de 

'shelff  of scientific philsosophy'. 

Ditt proefschrift laat echter zien dat we de semantische benadering wel 

kunnenn gebruiken om econometrie te begrijpen. (Daarbij dient te worden 

opgemerktt dat Hands in zijn boek econometrie niet bespreekt.) Dit is niet 

vanwegee het feit dat we representatie- en uniciteittheorema's van de plank kunnen 

halenn om ze toe te passen op de econometrie, maar meer omdat zowel 

econometriee als de semantische benadering over dezelfde methodologische 
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problemenn gaan. Dit proefschrift laat zien dat het identificatieprobleem in de 

econometriee hetzelfde is als het uniciteittheorema in de representational theory of 

measurement.. Historisch gezien is er zelfs sprake van invloed van de econometrie 

vann de Cowles Commission op Patrick Suppes semantische benadering, en niet 

andersom.. Bovendien toont Hendry's general-to-specific methodologie sterke 

overeenkomstenn met de structureel empiristische benadering van Van Fraassen. 

Terwijll  we met behulp van Van Fraassens semantische benadering de noties van 

representatiee en structuur en de rol van meten in de econometrie kunnen 

verhelderen,, geeft Hendry's beoefening van de econometrie een voorbeeld van 

hoee congruente modellen kunnen worden gebouwd om waarneembare fenomenen 

tee representeren. 

Prominentee econometristen zijn zich zeer bewust van hun 

methodologischee keuzen. Dit wordt duidelijk in hun visies over modellen. 

Antwoordenn op vragen als: "Wat doen modellen?" en "Hoe verhouden modellen 

zichh tot theorie en fenomenen?" worden geleverd in termen van strategieën en 

praktijkenn van modelconstructie en -gebruik. Deze strategieën van Friedman, 

Haavelmoo en de onderzoekers van de Cowles Commission, Hendry, Hall en 

Lucas,, en Stone zijn beschreven in de opeenvolgende hoofdstukken van dit 

proefschrift.. Economische en econometrische praktijken volgen regels, of ze nu 

vann de syntactische als de semantische benadering afkomstig zijn. Want zoals we 

zienn in Hoofdstuk 2 zijn er voorbeelden van beide benaderingen. Echter, in de 

econometrie,, in het bijzonder in de econometrische studies besproken in dit 

proefschriftt geldt: modellen zijn representaties; en belangrijker, modellen beogen 

structurenstructuren te representeren. Dit proefschrift laat zien dat de semantische 

benaderingg bruikbaar is om econometrische methodologie te begrijpen. De 

syntactischee visie mag dan voorbij zijn, de semantische benadering lijk t een 

alternatievee op-regel-gebaseerde methodologie voor econometrie te verschaffen. 
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