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PRIJSMDICES
a.Behoeftenbevrediging
Stel,datertwee"burenzijnAenB.Zehebbenprecieshetzelfde
inkomen,preciesdezelfdegezinssamenstelling,zekunnenkopenindezelfde
winkels,enz.Ongetwijfeldheefthijdegrootstebehoeftenbevrediging,die
hetmeestascetischis.Wilmendebehoeftebevredigingmeten,danmoetota
eerstdebehoeftezelfineenindexvastleggen.Hetisonwaarschijnlijk, üaä
ditvoorindividuenzalgelukken.Voorbevolkingsgroepengaathetietsbetirai
Eenacademischeopleidingscheptb.v.debehoefteaanhetkopenvanboeken,
aanvrijetijdomzetelezen,aangeldvooreengelijksoortigeopvoeding
voorhunkinderen.Opgrondvanditsoortbeschouwingenkanmenmisschien
komentoteenbehoefteindexvoorbevolkingsgroepen^maarvanwerkelijk
metenkanmoeilijksprakezijn.
Bijhetwoordwelstanddenktmenonwillekeurigaandematevan
behoeftebevrediging.Hetisdanookwelbewust,datinhetvolgend®niet
wordtgesprokenovereenwelstandsindex,dochovereenprijsindex.Bij©en
prijsindexmoetensubjectieveverschilleninbehoeftezoveelmogelijk
wordenuitgeschakeld»
Inhetvoorgaandeisgesteld,dattweepersoneningelijkeomstandighedenverkeerdenentochongelijkebehoeftenhadden.Minstensevenbelangrijkisdemogelijkheid,dateenindividuonderverschillendeomstandighed«»
wordtgedacht.Voorhetgemakdenkenweonseeneeneiigetweeling.Benvan
beidenwoontinAmerika,deanderinBelgië.liettegenstaandehetverschil
inwoonplaatszijnbeidenevenascetischgebleven.Beidenhebbenophetzelfdemomenthungeldverteerdenmoetendaneenerfenisverdelen.Vanhet
belastingvrijedeelkrijgtiederdehelft.Wieerftnuhetmeest©?
OmdevraagtebeantwoordenmoetenweeenAmerikaanseneenBelgisch
goaderenpakketmetelkaarvergelijken.Bezegoederenpakkettenmoetendoorde
tweelingalsgelijkwaardigwordengevoeld.Wenemenaan,datdeeeneiïgtutid
hett-toteenduidelijk,kwantitatief,eenstemmigantwoordinstaatstelt«
Hetaantalgoederenpakketten,datiedermetdeerfeniskankopenisnueen
maatvoordereëlewaardevaniedersaandeel«

- 2Praçtischiedereprijsveranderingheefttotgevolg,datereen
andergoederenpakketzalwordengekocht.Daarommoetmen"bijprijsindicesnoodzakelijkrekeninghoudenmethetoptimalegoederenpakket
"bijdieprijsverhoudingen.Hetisdaaromonontkoombaar,datdegelijkwaardigheidvantweegoederenpakkettenwordtvastgesteld. Inhiermede
wordtdevraagaangaandedebehoeftenbevredigingopnieuwgesteld«
Devraagisevenwelniet,welkebevredigingeenzelfdepakketaan
verschillendemensengeeft,dochwelkebevredigingverschillend©
pakkettenaaneenbepaaldpersoongeven.Inprincipeisdelaatste
vraagtebeantwoorden.Menkaneenaantalpakkettensamenstellen
enaandeproefpersoonvragenvandezepakkettendeonderlingewaardeverhoudingentenoteren.
i

Indepractijkblijvenermoeilijkhedenover.Wijnoemenvoorlopigslechts,datereenperiodevanaanpassingnodigisjmenmoetzich
bewastworden,datmenhetnieuwepakkettochwelwaardeert.Anders
gezegd:dewaardevaneennieuwpakketstijgtnogeentijdje,wanneer
deprijzenalweergestabiliseerdzijn.Omdatduahetsubjectieve
waardegevoelzichnietsynchroonontwikkeltmetdeprijsveranderingen,
iszelfs'bovengenoemdemethodeomgelijkwaardigheidvanpakkettenvast
testellennietbruikbaar.Deconsequentiezouzijn,datbijgelijkblijvendeprijsstructuurdekoopkrachtvanhetgeldnogsteeg,zodat
deprijsindexfeitelijkzoumoetendalenjdatbijgelijkblijvende
prijzen.
Wijmoetenerinberusten,datgelijkwaardigheidvanpakketten
nietisvasttestellendoorrechtstreeksewaarneming.Inhetvolgende
zalblijken,dathetmogelijkis,eersteenprijsindexvasttestellen
enachterafteconcluderen,dattweepakkettenblijkbaar"gelijkwaarâ4g
zijn.Hetismisschiennietuittemaken,ofhetwoord"gelijkwaardig"
inditgevalnogeenanderebetekenisheeftdaneenlouterformele.
b.Deuitdrukkingswijzevanprijzen
Hetbehoeftgeenbetoog,datmenzinvollerkansprekenoverprijsverhoudingendanoverprijsverschillen.Omdezeverhoudingenuitte
drukken,wordtmeestalgebruikgemaaktvanprocenten.Laatnuvanenig
goeddeprijseerst ^Ofodalenendaarna50/*stijgen.Isnudeoud®
prijshersteld?Stelligniet.Deoudeprijsligtnog33^bovende
nieuwe,immers,dezeligt25/oonderdeoude«
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Blijkbaaris"procent"geenondubbelzinnigeeenheid;inwetenschappelijkonderzoekishetmeeataleenonbruikbareterm»Bemeest
voordehandliggendemaatbijhetbestuderenvanverhoudingenishet
logarithmeverschil.Psychologischisernogalweerstandtegenlogarithmen,omdatmennietgraagmetonbenoemdegetallenwerkt.Indetechniek
isdezeweerstandoverwonnendooraanlg10«1denaambeltegeven»
Indeeconomie isdezeeenheidtegroot;hetzouaanbevelingverdienen
alseenheiddemillibel (mB)tegebruiken.Inhettraject,waarprooentcijfersniethinderlijkzijn,kangesteldworden,dat4mB=1$verschil.]
Ditgeldtdus,wanneerdeprocentcijfersliggentussen $6%en122^.
Wanneerduseenindexcijferstijgtvan107naar110,"bedraagt
destijgingongeveer3x4•12mB;eenstijgingvan214naar220is
eveneens12mB.
Clandestienwordtdemillibelreedsindeeconomiegebruikt.
Bijhetdefiniërenvanhetbegripelasticiteitvandevraag,spreektmen
overprocenten,maarmenbedoeltmillibels.Doordetermmillibelook
indeeconomieintevoeren,kanmendeslordigedefinitievervangen
dooreenexaote.
o.Veranderingingeldswaarde
Stel,datdewaardevande geldeenheidamBdaalt,danzullende
prijzenevenveelmBmoetenstijgen.Deenigemanieromatebepalenis,
datwenagaan,hoeveelmBdeprijzengestegenzijn«
Theoretischwordteenprijsgevormddoorvraagenaanbod,ind©
kleinhandelwordtdeprijseenzijdigvastgestelddoordefabrikantof
detaillist.Dezeprijsstellingiseengok,"blijktdevraaganderste
zijn,dandefabrikantdacht,danveranderthijdeprijs.Opdelange
duurishierduszekereenwerkingvanvraagenaanbod.Opkort©termijn
isditnietzozeker.
Laatnudewaardevanhetgeldplotselingmerkbaarveranderen.Alle
fabrikantenmoetennugissenhoeveelmBdezeveranderingbedraagt.De
prijsverhogingena-j, &2t a 3* a 4

» à&edeverschillendefabrikanten

-4toepassen,zijnalleschattingenvandewaardedalingavanhetgeld.
üitdezeverschillendewaarden a^kannueenschattingworden
berekend,hoeveelmB apreciesis,hetisb.v.mogelijkhetgemiddelde
vandeverschillendebedragen &±tenemen«
Hetisookmogelijkdeverschillende"bedragenaj^tewegen,ieder
meteengewichtg^.Eenhooggewichtkanwordentoegekend,wanneer
bekendis,datdebetreffendefabrikantergdeskundigisopprijzengebied,ofwanneererveelconcurrentenzijn,zodatiedergedwongenis
deprijszonauwkeurigmogelijktestellen.
Degrondgedachtevanhetvoorgaandeis,datermaar êên war©
waardeais,datiedereprijsveranderingeenschattingvanageeft,
datdezeschattingennietalleevennauwkeurigbehoeventezijn.De
geschiktsteformuleisinditgeval
a ..,*giai

(

)

Dezeformuleheeftgeeneconomischeinterpretatie.Hetisd©taak
vandeeconomieaante gßvent welkegrootheidmoetwordengemetonjde
wiskundige'statistieksteltvast,hoedezemetinghetbestverloopt.
Eenbekendvoorbeeldvaneennietinterpreteerbare,statistische
.formuleisdeformulevoordestandaardafwijking.
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Haberler(DerSinnderIndexzahlen)gaatinheteerstedeelvan
zijnwerkvanhetaxiomauit,datdeformulezelfinterpreteerbaar
moetzijnjopgrondvanditaxiomaeisthij,dateenprijsindexslechts
magwordenberekenddoorvergelijkingvanprijssommen.Ditaxiomais
instrijdmetdevisievandewiskundigestatistiek.
&•Invloedvanvastelasten
Indevoorgaandeparagraafisverondersteld,datallefabrikanten
moetengissen,hoeveelmBdegeldswaardeveranderdis.Gesteldwerd,
datdezezelfdewijzigingvooriederartikeldooreenevengrote

-5tegengesteldewijzigingmoestwordenopgevangen.Indepraktijkmag
ditnietwordenverwacht.
Globaalkunnenweonderscheidmakentussenvastelastenenlonen.
Äimers,ookdegrondstoffenzijndoorde"betreffendeleverancierverkregendoorvastelastenenlonentecombineren.Degrootsteslordigheid
zitinhetnegerenvandividenden,diegeenvastelastenzijnengeen
lonen.Alsbenaderingvanhetprobleemwillenwedezeslordigheid
begaan.
LaatnudewaardevandegeldeenheidamBdalen;latenverderde
lonenamBstijgen;danisdeoorspronkelijkekoopkrachtvanhetloon
behoudengebleven.Devastelastenveranderennominaalniet,reëeldalen
zedusamB.Omdatdereëleloonpostnietveranderdis,zijndeproductiekostenreëellagergeworden.Deprijzenvandeverschillende
productenzullenminderdanamBstijgen,wanneerookdsdividenden
reëelgelijkblijven.
Stelnu,datdeprijzengemiddeldbmBstijgen;b<a.Danishet
reëleloonvandearbeidersV-amBverbeterd.Wijwildenevenwelveronder«
stellen,dathetreëleloongelijkwasgebleven.Benloonsverhogingvan
bisdusvoldoende,waardoordeverwachteprijsstijgingnoggeringer
wordt.
Wekrijgendusdezeconclusie,dateenwaardeverminderingvanhet
geldslechtsgedeeltelijkzichtbaarwordtineenprijsstijging;daarnaast,
komtdezewaardeverminderingtotuitingineenwelvaartsdervingvande
rentetrekkers.Ookdezewelvaartsdervingisgeringervanomvangdande
waardevermindering» Immers,dewelvaartsdervingisbmBnietamB.
Inhetvoorgaandeisonderscheidgemaakttussenwaardevanhet
geldenprijsniveau.Ditkomthieruitvoort,dathetgeldtweefuncties
heeft:ruilmiddelenspaarmiddel.Hetprijsniveauisnatuurlijkdeenig©
maatvoordewaardevanhetruilmiddel.Ikkanmomenteelnietoverzien,
ofdeuitdrukking"waardevanhetspaarmiddelMwelhelemaalzinvolis.
Voorlopigzouikdeconclusiezowillenformuleren.Eenprijsindex
meetdewaardevanhetruilmiddel,maarsteltnietondubbelzinnigvast,
welkeinvloeddegeldzijdeopheteconomischgebeurenheeftgehad«
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Eenandergezichtspuntisvooronsbelangrijker.Verandering
vandewaardevanhetgeld,d.w.z.veranderingindeverhouding
tussenlonenenvastelasten,heefteenongelijkeuitwerkingop
verschillendeproducten.Loonintensieveproductenwordennaar
verhoudingduurder.Eenveranderingvanprijsniveauheefteen
veranderingvanprijsstructuurtotgevolg,zodraeraanpassingvan
delonenplaatsvindt.Wijkunnenhetprijsniveaunietmeten,alswe
niettegelijkdeinvloedvandeprijsstructuurvaststellen»
e.Hetscheidenvanprijsniveauenprijsstructuur
Hetfeit,dathetprijsniveaunietgescheidenvandeprijsstructuurkanworden"behandeld,heeftdiepgaandeinvloedopdeformule,
waarmeewehetprijsniveaumeten.Veranderingvanprijsstructuur
betekent,datdeafzonderlijkeprijsstijgingena-ja£,a3...
nietmeerkunnenwordengezienalsschattingvandeprijsstijginga.
Veranderingvanprijsniveau"bijgelijkblijvendeprijsstructuur
ispractischondenkbaar.Watechtertedenkenvaniveranderingvan
prijsstructuurbijgelijkblijvendprijsniveau?Hierondermoetblijkbaar
wordenverstaan,dateenprijsstijgingvanheteneartikelwordtgecompenseerddooreenprijsdalingvanhetandere.
Methetbegripcompenserenkomteennieuwelementinonzebeschouwingen.Indemeestegevallenmoetenstatistischegegevensworden
gewogenaandehandvanhunnauwkeurigheid;inditgevalmoeterworden
gewogenaandehandvanhetcompensatievermogen.Ongetwijfeldhangthet
compensatievermogensamenmetdegroottevandeomzetvaàhetbetreffende
artikel.Ermoetendusgegevensbeschikbaarzijnoverdesamenstelling
van "het"goederenpakket.
Nulijkterslechtséénzinvolledefinitievan"veranderingvan
prijsstructuurbijgelijkblijvendprijsniveau"mogelijktezijn.Deze
veranderingkomtvoor,wanneer"het"goederenpakketnietvanprijs
verandert,terwijldesamenstellendeartikelenwelprijswijzigingente
ziengeven»
üiderdaad/moeteenprijsindexwordenberekenddoordeprijsvan
tweegoederenpakkettenmetelkaartevergelijken.Inditopzichtheeft
Haberlergelijk.Demotiveringkanevenwelverbeterdworden.Dezeeia
moetgesteldworden,omdatdedefinitievanprijsstructuurditmeebrengt«
niet,omdatiedereformule}dieindestatistiekgebruiktwordt,economischinterpreteerbaarmoetzijn.

-7Watisnudeprijsvaneengoederenpakket?Blijkbaarishet
S-Piqi*wanneerp^deprijsvaneen"bepaaldartikeliaangeeft
en q.ihetaandeelinhetgoederenpakket.Wehebbenhiertemaken
meteensomvanproducten.Wekomenhiermeeophetterreinvande
matrixalgebra.Ditiseenterrein,waarprocentcijferssomsde
voorkeurverdienenbovenmillibels.Deveranderingeninprijsstructuurhebbendus^eendiepgaandeinvloedopdegeheleaanpak
vanhetprobleem. ^ < "**»'«**
f»Mathematiseringvanhetprobleem
LaathetgoederenpakketbestaanuitdegoederenXf»X2....xm«
Bijdeeneprijsstructuurzijndehoeveelhedeninhetpakketojl,
<i1me "deprijzenp-j-j,p-j2

4-J2

P1m.Bijdeandere

prijsstructuurzijndehoeveelhedenq2l,q22» ....q2m®»&©prijzen
P21,P22

P2m«

Gelijkheidvanprijsniveaubijongelijkeprijsstructuurbetekent,
dat
^ ' P U qii- "f-p2iq2i

(f 1)

Overhetalgemeenisdegroottevaneenpakketmetbepaalde
behoeftebevredigingnietbekend,slechtsdeopbouw,desamenstelling
iswaartenemen.D.w.z.voorbeideledenvan (fl)moeteenonbekend©
evenredigheidsconstantewordengeplaatst.Deformulebevatgeen
mogelijkheiddeverhoudingvandezeconstantenteschatten.Een
mogelijkheidomhieraanteontkomenisdeze,datmendebetreffende
goederenpakkettenaanelkaargelijkmaakt.Depakketten q-\±enq2i
wordenbeidevervangendooreenpakket oj..Bijgelijkprijsniveau
geldtnu ^ p-,1Qi-Ç P2iqiof•* Pg*„ ^

« 1.

Bijongelijkprijsniveauis

« P2i <li
- a
SIPli qi
een index om het prijsniveau t e meten»

(f2)

•A» ö ""

Wat isnu eengeschiktekeuze vanq-j?
Bekend zijndevolgendekeuzeni
Laspeyre
Paasche

<l{,»1ii
q± mq2i

( f 3)
(*"4)

Beide zijnuitersten} hetligtvoordehand,dat ereen compromisformulemoet zijn,dieheteris,Haherlertoontaan,datdebeste
schattingvanatussen degrenzen vanLaspeyre enPaascheligt.
g»Gelijkwaardige pakketten
Y/ewillen even vooruitlopen ophetresultaat enaannemen,datde
juiste prijsindex reeds"bekendis.Door eenherleidingkan worden
bereikt,datdeprijzen p-jienp2i ophetzelfdeniveauliggen.Bijde
prijsstructuur p-jiisaan pakket q-jidevoorkeurgegeven,bijprijsstructuurP2iaanpakket c^i'Wijkunnennudepakketten q-jienq2i
gelijkwaardignoemen, indien
P-ji<Hi-P2i<12i
(g 1)
Doordezevergelijking isde grootteverhoudingvan q-jj_enq,2i
vastgelegd.
Dewaardevan eenpakketwordt ineenprijsuitgedrukt,maarwordt
nietveroorzaakt door dieprijs.De gelijkwaardigheid vanq.^enq^i
zalbijalleprijsstructuren gelden,al zalgelijkheidvanprijsniet
vaakvoorkomen.
Wat isnu dewaardevanhetpakket•§•(q-ji+ q2i)?
Hetlijkteenpakket,dat gelijkwaardig ismet q-jienq2i«
Inhet algemeen lijkenallepakketten (l-;*)q.ji+PC<12ionderling
gelijkwaardig. Tochgeeft deze gedachtemoeilijkheden.Bijprijsstructuurp-jiis q2iduurder danq^ji»Laat deprijsvan q-jj»z zijn
envanq2i=y«
Deprijsvan (l-v)q-ji+<*q2i^ s^an (l-£*)x+«y. Stelnu,dat
«» -%-.Deprijs is aan^x-iiy-x).,
Dit isminder danx.Het genoemde
pakketzouzekergekozen zijn inplaatsvan q-ji,indienhet gelijkwaardigwas.
Hetis ookniet juist^(q-ji+ q2i)gelijkwaardig teachten aan
1-|ien q2i.Wanneer 2kgpinda's gelijkwaardig isaan 1kgvlees,dan
i3eenpakketvan 1kgpinda's en 1pondvleesmeerwaard. De tweede kg
pinda'sgeeftminderbevrediging dande eerste,het eerste pond vlees
taocrdanhettweede.
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Toch moet er een formule z i j n , die u i t q-ji en <i2i e e n hele reeks
gelijkwaardige pakketten a f l e i d t . Practisch i s de enige "bruikbare
een logarithmische
l g Qx±- O-*) l g <!1i + (°0 I ß <l2i
(g 2)
Een' gemiddeld pakket qi wordt verkregen a l s ^ = i , dus
l g qi » "I (lg q n + l g <12i)

(« 3)

Ben"bijzonderheidvan(g3)is,datgoederen,dieinslechtseen
van"beideperiodenvoorkwamen,nietinqiwordenopgenomen.Ditisjuist,
Eenverdervoordeelvandelogarithmischeformuleis,datde
gelijkwaardigheidvanq-jienq2inietbehoefttewordenvastgesteld.
Immers,lg2q2i•lgq2i+lg2.Deconstantelg2heeftgeeninvloed
opdestructuurvanqi.Ditisalleenmetlogarithmente"bereiken.
Mot"behulpvan(f 2)kannudeprijsindexwordengevonden,waarna
degrootteverhoudingvanq-jienq£ikanwordengevondenuit(g l).
h.Eetprijsdal
Gewoonlijkwordendeprijzenregelmatigwaargenomen;hetgoederenpakketslechtszonuendan.Wewillenaannemen,dattussendeperioden
1en2eenaantalprijswaarnemingen"bestaat,aangegevenals1,2, 1,4,
1,6,ens.Wenemenaan,datdeprijsstructuurvrijgeleidelijkgewijzigd
is.
Dankunnenwehetvolgendediagramtekenen.
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HorizontaalzijndegelijkwaardigepakkettenPxiafgezet}deze
vormeneencontinuereeksalsc<continuverandert. Totdezegelijkwaardigepakkettenbehorenq1i,qien<j2i»^angsdewijkendeas
zijndeperiodenentussenperiodenaangegeven,waarinprijswaarnemingenzijnverricht.Indeperioden1en2isookhetpakketwaargenomen.Verticaalisdeprijsaangegevenvandediversepakketten
indiverseperioden.
Indetekeningisaangenomen,datq.^indeeersteperiode
hetgoedkoopstwasvandegelijkwaardigepakketten.Daarentegen
isq2in i e ' tbe'bgoedkoopstepakketindetweedeperiode,deaanpassingisnognietvolledig.Hetminimumindetweedeperiode
ligthogerdanhetminimumindeeersteperiode,erisdusinderdaad
sprakevaneenprijsstijging.
Uithetdiagramzienwe,datdeLaspeyre-indexgeleidelijk
stijgt,maarintesterkemate,dePaasche-indexdaalttotperiode
1,7enstijgtdaarnaiets,deindex,diemethehulpvan q^wordt
berekend,daalttotperiode1,4omdaarnavrijveeltestijgen.
Tenslotteisereenlijnoverdebodemvanhetprijsdal;hetlijkt
zinvoldehoogtevandezelijnalsprijsindexcijfertezien.Deze
definitiehoudtin,datgeenindexcijferskunnenwordenberekend
voorhetpakket q2±bekendis.Hetisdusnodigzichoverderecente
periodenvaneeninterimindexcijfertebedienen,datmisschien
Laspeyrekarakterdienttehebben.Misschienookishetmogelijkna
periode2nogeentijdlangdeprijscurvevoorpakkettenq ^te
berekenenendusde dalbodemnogeentijdlangtevervolgen«
Inonzefiguurzienwe,datook (f 2)nietdegoedeschatting
vanhetindexcijfergeeft,indienwehetpakketqigebruiken.Dit
betekent,datwedegrootteverhoudingvandepakkettenq-jj.enqo^
verkeerdschatten.Wanneernuq2imeteenfactorzmoetwordenvergroot,wordtookdeprijsmetzvermenigvuldigd.Indienweafspreken,
datdeprijzeninlogarithmische schaalzijnafgezet,betekentdit,
datdefiguurbijq2imeteenconstantelgzmoetwordenverhoogd»
Dezeverhogingisvoordepakkettenqxievenredigmete<•
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Opdevolgendewijzekaneen correctie wordenaangebracht.
Metpakketq^berekenen we eenvoorlopige prijsindexvoorperiode 2.
Deprijzenvanperiode 2reduoerenv/emetbehulpvan deze index.
Indiagram (h.2)zijnnu deherleide prijzenvandepakketten qxi
voorbeide periodenweergegeven.

Voorpakketq.iliggen debeide lijnennunatuurlijk evenhoog.
Hetpakketq n ^isgelijkwaardigmetq..^enisvolgens deze schaal
goedkope'r.Nuhebbenwe deprijsniveaux gelijkgemaakt,dusis
pakketq ^ teklein gekozen.
Een goedekeuzekrijgenwe doordegemeenschappelijkeraaklijn
aanbeide curvente trekken.Beraakpunten zijnq-jien q2i» Laat de
hellingstangens van deraaklijn-««g— zijn,datmoet q£imet de
factorzwordenvermenigvuldigd omtebereiken,dat deminimavan
beide curvennade correctie evenhoogliggen.Na deze correctie is
deplaatsvan deminimaverschoven,van q-j-^naar q.j^envan qg^naar
q2i» Deeigenschap,datmetpakketq^dedefinitieve prijsindex
wordtberekend,wordt door deze correctie niet beïnvloed.

!•Verschuivingvanhet minimum
Indienqjienq2iinderdaadda meestaangepastegoederenpakkefcfci
zijn,behoren zijin (h 1)en (h 2)deplaatsvanhetminimum ind©
prijscurvenaante geven.Het isaprioriniet zeker,dat ditmet
definitie (g 2)bereiktwordt.Immers,deze definitie isgeboren
uitwiskundige overwegingen.Indienhet geval zichvoordoet,dat wij
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getekendhebtenin (h 1),dathetminimumvoordetweedeperiodeniet
"bij<12ilis*» maarverdernaarrechts,danmoetmenmet conclusiesover
nietaangepast zijnnoguiterstvoorzichtig"blijven.Omditaantetonen
zullenwelaten zien,dathetminimumsteeds"bijq ^ enq2ikanworden
gelegd.
Erisreedsopgemerkt,dat deverticale schaallogarithmisch
gedacht is,deverticale eenheden zijndusmillibels.Nukaniedere
prijstmBwordenverlaagd,doorhetpakket tmBkleiner temaken.Het
gemakkelijkstisdevolgende functiet>k«*^+i^+m
(i 1)
waarbij«* deconstanteuit (g 2)is.
Deconstantenk en1moeten'zogekozenworden,datdeparabool
(i 1)aanbeide curvenin (h 2)raakt indepuntenq-^eno«..De
gemeenschappelijke raaklijnen inq-n en'qpihebbenrichtingen,die
dt+1dewaardevanc*intevullen.
wordengegevendoorin-rj»2k«
Incu£i s &e richting1,inq 2 ^isze2k+1.Dewaarden1 en2k+l
zijnempirischtebepalen.
Deaangegevenmethodelaatzien,dathetnietmogelijk isdemate
vanaangepastheid tussenprijsstructuurengoederenpakket temeten.
Wanneerenigeervaringisverkregenmet (i.l)zalhetmisschienmogelijk
zijn.
Degoederenpakketten,diegecorrigeerd zijnmet (i 1)willenwe
aanduidenalsqxi«Alsmeest juisteprijsindexvoor detussenliggende
perioden (l,2, 1,4» •••)kannuwordenbeschouwd deprijsvanhetgoedkoopstepakketuit dereeksq ^ . Omdatdezeindexdehoogtevanhet
prijsdal opmeet,zoudenweheteenprijsdalindexkunnennoemen.
Hetiswaarschijnlijk,datdezeindexongeveerhetzelfdeverloop
vertoontalshetgeometrisch (logarithmisch)gemiddeldevandeindices
vanLaspeyreenPaaschs.Hetvoordeelvan deprijsdalindex is,dathij
naperiode 2nogalsextrapolatieformulekanwordengebruikt.Met het
gemiddeldevanLaspeyre enPaaschs isditniethet geval,omdatPaasch©
danookLaspeyrekarakterheeft.
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•t.Kwaliteitsverschillen
Totdusverhebbenweaangenomen,dathetvoldoendewasineen
"bepaaldeperiodedeprijsendeverbruiktehoeveelheidvandediverse
goederentenoteren.Speciaalisverondersteld,datdetweegoederenpakkettenq1.enq^ialleeninhoeveelheidsverhoudingenverschillen»
Inwerkelijkheidvindtaanpassingaaneenandereprijsstructuurvaak
medeplaatsdooraanpassingvandekwaliteit«
Eetmoetmogelijkzijndekwaliteitsverschillennominaaltot
aantalsverschillenteherleiden.Senhuismeteenhuurprijsvanf.100,permaandkanwordengelijkgesteldmet2,5kuis vanf.40,-permaand«
Oppractischemoeilijkhedenwillenweverdernietingaan.
k.Technischevooruitgang

t

Totdusverisverondersteld,dathetgoederenpakketvolledig
"beheerstwordtdoordeprijsstructuur.Pakketq-j^isandersdanq2i«
omdatprijsstructuurp-jideprijsvanq..^lagermaaktdandievanq.2i»
Vaakisderedeneengeheelandere.Bepaaldeartikelen,dieinq2i
aanwezigzijn,ontbrekeninq-jibijnaofgeheel,omdathetnieuws
vindingenzijn.Inhetgemiddeldepakketqiontbrekenzeook,omdat
lg0=-©o .Hetisgunstig,datnieuweartikeleninqiontbreken.
Aanvankelijkzijnwijzigingenindeprijsmeereengevolgvantechnischeperfectionering,danvanwijzigingeninprijsniveau«
Degrotemoeilijkheidligtindevraag,wateennieuwproductis.
Inzekeropzichtiseennylonkouseenanderproductdaneenanderekousg
hetisevenwelookmogelijkhieivaneenkwaliteitsverschiltespreken.
Zozijndehuidigewasmiddelenandereproductendanzeep,hetisook
mogelijkhier'vankwaliteitsverschillentespreken.Hetiszelfsmogelijk
eentelevisietoestelalseengekapitaliseerdevormvanbioscoopbezoekte
zien.
Demoeilijkheden,diehierliggen,gevenwaarschijnlijkeengrotere
onzekerheidaanhetindexcijfer,dandeanderemoeilijkhedentezamen.
Immers,wanneerwedemodernewasmiddelenzienalseennieuwproduct,
danheefthunontstaangeeninvloedopdeprijsindex.Zienwezealseen
anderevormvanwaskracht,danhebbenzewaarschijnlijkdebetekenisvan
eenprijsverlagingvanzeep,zebeïnvloeden dusdeprijsindex.Deze
"beïnvloedingissterker,indienwezemedezienalseenvervangingvan
eenaantalurenhuishoudelijkehulp.

- 14Willenwe deprijsindexgebruikenalsmaatvoordewelstandsontwikkeling,danzalmennieuweproducten inverbandmoeten"brengen
met oude.Wilmen een "objectieve"prijsindex, danmoet de technische
vooruitgangwordenuitgeschakeld,"bijgelijkprijsniveaugeeft de
techniek danmeer ofminderewelvaart.
Het lijktmijonwaarschijnlijk,dathier een ondubbelzinnige
keuzemogelijkis.
1.Meerperioden
,
Latenernu drieperioden zijnmet deprijsgegevens p-ji,P2i»p^iendepakketten q-ji,q2ie n <13i»Op& Q besprokenwijzekunnen er
nudrie indexcijferswordenberekend» periode 3tegenover 1of2
en2tegenover 1.Deze indexcijferswillenwe resp.noemeni-J3i
i23en i-j2*^ S n u ^ r d e n verwacht,dati-j3ei-j2x ^23^ Theoretisch
magditworden geëist,dochhet zounietredelijk zijnaan dezeeis
nauwkeurigtevoldoen.Immers,artikelen,die indeperiode 2reeds
indehandelwaren,dochniet inperiode 1kunnen worden gebruikt om
i23zonauwkeurigmogelijk teberekenen.Voor deberekeningvani-}3
eni-j2zijn ze onbruikbaar.Deextranauwkeurigheidvan i23maakt het
zinloos te eisen,dati-j3rechtstreeksberekendhetzelfde oplevert
alsi^2 x ^13 #
Hetbovenstaande iseenspeciaalvoorbeeldvandealgemeneregel,
datP3iniet eenlid zalzijnvandereeksP x 4jzoals gedefinieerd
in (g 2 ) .Wanneer dewijziging inprijsstructuur eenandere richting
inslaat,slaatook deaanpassingeenandererichting in.Omeengoede
prijsindex tehebben,ishet dusnodig,telkens gegevens overhet
pakkettehebben,wanneer ereenwijziging indeveranderingvan
prijsstructuur plaatsvindt.Hiermoet eenevenwichtworden gevonden
tussenkosten ennauwkeurigheid.
m.Meerplaatsen
Wanneer \re eenaantal perioden onderlingvergelijken,kunnenwe
achtereenvolgens berekenen i l 2 ,i23i i34i
Uit deze index-
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cijferskaneendoorlopendereekswordenopgesteld.
Wanneerwemeerdereplaatsenvergelijken,heefthetnummervande
plaatsgeenrangschikkendewaarde.Alleplaatsenmoetengelijktijdig
wordensamengevat.
Ooknukaneencompromispakket q.j_wordenherekendvolgensde
formulei
lg q±-£ SLig<Jhi
0*«1
n)
(m 1)
Dezeformuleheefthetnadeel,datallegoederenwordenuitgesloten,dienietinalleplaatsenvoorkomen.Bijinternationale
vergelijkingenmoetdenauwkeurigheidhierergonderlijden,Inhet
enelandeetmen"broodenaardappelen,inhetanderelandrijst«
<

Degroentesoortenzijnmisschiennauwelijksvergelijkbaar, enz.
Hetvolgenderekenschemageefteenmogelijkheiddeonderlinge
prijsverhoudingenzogoedmogelijkineenindexvastteleggen.
Indeplaatshisdeprijsstructuurpj^enhetgoederenpakket
<j*1i* Stel H U
PhlQhi
3C
iPhiQhi

-

/ _v
Ua 2)

** Ehi

Y/ezoekeneenprijsstructuurpi,diezogoedmogelijkaansluit
"bijallephi (h«1....n ) .Isdezeprijsstructuurgevonden,dan is
% i *hd e vereffendewaardevanPhi« Inditproductisi^deprijsindexvoorplaatsh.
Stelnu
lg qhia Shi
lg qi » si

(m 3)

lg % » 3h
Devereffendev/aardevanShiisdussi+jh»Eenzogoedmogelijke
aansluitingwordtverkregendoordekwadraatsom
* *

«hi (shi-s i- ih)2

*oniniraaliseren.

«A

. (m 4)
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DevereffeningsformuleskrijgenwedoorAtedifferentiërennaar
ßie» ih' ^e-tweglatingvanonnodige constantenkrijgenv/ezode
formules

f ßhiCshi-*i-Jh)«o
<*£
'S»
hßhis hi~b Shi3h

(m 5)

\ Shi
Ç 6hi (shi-si-jh)»O

f ßhis h i-fghißi
a

jh

(m*>)

:

f ßhi

'

De"berekeningswijzeis iteratief.In(m5)verondersteltmenalle
jk»0en"berekentdes^.Daarna"berekentmenuit(m6)de j^,danweer
uit(m 5)des^toteindelijkrustis"bereikt.Degevondenwaarden j^
zijnnudegezochteprijsindicesinmillibels.
Ditschemakannatuurlijkookwordentoegepastomeenaantal
periodenonderlingtevergelijken.Het"bezwaar,datergeengebruik
isgemaaktvaneenpakketq^weegtnietzwaar,immers,achterafis
ditpakketgemakkelijkaantewijzen.
Immers,wanneereenprijsindex"bekendis-hoeook"berekenddankangrafiek (h 2)wordengetekend.Eetpakket,dat"bijhetsnijpunt
van"beidecurvenhoort,ishetcompromispakketq^«
n

*Vergelijkingvandetweemethoden
Demethodevan§mheefthetvoordeel,datdeprijzeninmBworden

uitgedrukt.Ditheefttotgevolg,datdeprijsverschillennietafhankelijkzijnvandeeenheid,waarindeprijsisuitgedrukt;menmagde
Prijsopgevenperstuk,perdozijn,perkg,perton,ofhoedanook.
Eentweedegevolgis,datdecompromisstructuurs^nietafhankelijk
isvanhetprijsniveauindeafzonderlijke jaren.Wanneermennietmet
logarithmenwerkt,ishetmoeilijktevoorkomen,datperiodenmethoge
prijzendegrootsteinvloedhebbenops^.
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Verdermoetwordenopgemerkt,datdezemethodegekenmerktwordt
doorhetminimaliserenvan"fouten".
Demethode,dieop(g 3)isgebaseerd,isnietgebaseerdopeen
minimalisering.Formule (g 3)heeftalsenigeaanbeveling,datzeop
heteerstegezichtplausibelis. Bijietsnaderebeschouwingiszetoch
nietgeheelvoordehandliggend.Deserieq^ibestaatvooriederewaarde
van <X uitdezelfdegoederen.Dehoeveelheid,dievandegoederenwordt
gekocht,kanschommelentussennulenoneindig.Inwerkelijkheidligtde
bovengrensveellager.Zelfsbijeenprijsnulkaneenmensnietveel
meerdan10kgboterperdagconsumeren,ofopanderewijzevernietigen.
Dalogarithmegeeftdusergenseenvertekendbeeld.
Persoonlijkgeefikdaaromdevoorkeuraandemethodeuitparagraaf
nu
Ookbijdezemethodekanmennogongelijkewegenbewandelen.Indien
er5periodenzijn,kan menalleindicesgelijktijdigberekenen,zoals
inparagraafmisverondersteld;hetisookmogelijkvoorlopigdelaatste
drieperiodentenegerenenuitdeeerstetweedeindexteberekenen.
Indienmenzichtottweeperiodenbeperktisdeinvloedvanwaarnemingsfoutengroterjindienmenmeerperiodenindeberekeningbetrekt,worden
dedetailsvaneenonregelmatigeontwikkelingminofmeervervaagd.In
hetalgemeenmoetmendaaromnietteveelperiodensamennemen«
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SAMENVATTING
1 Hetismogelijkeen"heste"prijsindexcijferte"berekenendoorhet
siiiinaliserenvanstorendeverschillen (paragraaf m ) .
2 Hotismogelijkeenseriegelijkwaardigepakkettentedefiniëren(g 2).
\, Iniedereperiode,waaroverprijsgegevens"beschikbaarzijn,kandeprijs
alafunctievandezepakkettenserie grafischwordenvoorgesteld.Dit
g*eftdiagram(h l).
4.H«tismogelijkdepakkettenvan(g 2)zotedefiniëren,datde
«mpirischepakkettenq-jienq£id e optimalepakkettenzijn(paragraaf i),
5.Kadeseprecizeringkaneengecorrigeerdediagram(h 1)wordengebruikt
ondeprijsdalindexte"berekenen,d.w.z.hetprijsverloopvaneen
tolkensveranderendoptimaalpakket.
<S.3#complicatiesdoorkwaliteitsverschillen entechnischevooruitgang
eijnaangeduidindeparagrafenjenk»

