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Overzicht van de onderwerpen

Door Kees Burger, met dank aan Idsje Everts en Paul Veenendaal
Het terrein waarop de ingezonden papers lagen kan worden ingedeeld

naar de volgende gebieden,die achtereenvolgens nader besproken zullen
worden.
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Hacro-economische onderwerpen
Overige onderwerpen :
Ongelijkheid

Internationale Handel

Toepassingen in de sociale sector

Landbouw

Opvallend bij deze indeling is misschien dat de economie van de

uitputbare voorraden nauwelijks aan bod komt. Alleen onder 4 komt

het ter sprake bij de rantsoenering. Verder weinig inzendingen op het

gebied van de welvaartstheorie, terwijl ook de speltheorie, industri�le

organisatie en toepassingen minder dan bij vorige of Noordamerikaailse
congressen aan de orde kwamen.

De bespreking per onderwerp beperkt zich tot(een selectie ui0 die

papers die op het LEI aanwezig zijn.

Vraagstelsels en consumentengedrag

( programma-sessies M3, C3, H9, M:21, C9, M31; zie bijlage)
Twee onderwerpen komen hierbij vooral aan de orde:

- de invloed van gewoontevorming op het aankoopgedrag of 1n het
algemeen een dynamisering van vraagstelsels.

- de wijze van opnemen van duurzame consumptiegoederen, soms naast
vrije tijd, in de nutsfunctie van de consument.

- 2 Het artikel van Spinnewyn geeft aan hoe gewoontevorming kan worden

opgenomen. De "naïeve" consument baseert zijn voorkeuren mede op zijn vroe

ger koopgedrag maar houdt geen rekening met de invloed van zijn huidige

aankopen op toekomstig koopgedrag. De rationele consument doet dit wel en

hiervan toont de schrijver aan dat Je dat kunt modelleren door een correc
tie op de prijzen aan te brengen.

Muellbauer geeft een fraai overzicht van de neoklassieke modellen met duur
zame consumptiegoederen en toont aan dat verschillende hypotheses van het
Linear

Expenditure System

verworpen moeten worden en dat bovendien op ge

aggregeerd niveau de budget-restrictie niet lineair is t.g.v. verschillen

tussen kopers en verkopers van duurzame goederen.

Klevmarken geeft een voorbeeld van zo'n neoklassiek model.

Een generalisatie van het LES is in dynamische vorm toegepast door

Gamaletsos via een jaarlijkse aanpassing van de vastgelegde uitgaven, gecor

rigeerd voor inflatie.

Hendry geeft samen met Von Ungern-Sternberg de invloed van de inflatie aan

in de consumptiefunctie, waarin hij 3 soorten "besturingsmechanismes" in

bouwt: proportioneel aan de verandering, het niveau en de gecumuleerde niveaus.
Het log-linear

•

expenditure

system

wordt in een dynamische vorm ge

schat door Weiserbs, die een nieuwe schattingsprocedure afleidt uit de eigen
schappen van de translog-functie, die een locale 2-de orde benadering is

van willekeurige nutsfuncties.

Hiermee bouwt hij voort op zijn Dijon-paper uit 1978. Verdere onder

werpen op dit gebied zijn de Engel-curve, die door Van Daal en Louter (Rotter

dam) in zijn kwadratische vorm wordt gebruikt voor een schatting van de con

sumptiefunctie die aggregeerbaar is over consumenten, en natuurlijk prijs
indices en de invloed van onzekerheid.

Aardig is ook nog de bijdrage van Oi die nagaat wat de invloed is van

goederen die bij vergelijking van de consumptiepakketten van verschillende
jaren maar in één van de periodes voorkomen. Hij introduceert het begrip
"drempelprijs" die gelijk is aan het marginale nut van zo'n goed. Als de

werkelijke prijs lager is dan de drempelprijs wordt het goed gekocht. Deze

drempelprijs, zegt hij, moet je, bij gebrek aan beter, opnemen in je prijs
indexcijfer voor de periodes.

Een algemene theorie overconsumentengedrag en vraagstelsels werd gegeven

door Bronsard en Leblanc.

Het algemene zit hem in het feit dat ze een theorie ontwerpen, waarin

ook overheidsgoederen en andere goederen zonder duidelijke prijs passen.
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Door in eerste instantie te werken met fictieve matrices, waarvoor overigens
dezelfde dualiteitsrelaties gelden als voor echte Slutsky- en Antonelli-ma

trices, kunnen ze afzien van de omgeving waarin het gedrag van de consument

tot stand komt. In tweede instantie leiden ze relaties af tussen de werkelijk

geldende Slutsky-matriX

en zijn fictieve dubbelganger onder aannames over de

omgeving, bijvoorbeeld de neoklassieke omgeving of, en dat is een uitbreiding,
het geval van rantsoenering.

2. Producentengedrag en marktbeschrijvingen

(programma-sessies M4, C7, C8, CIO, M28, CI2, M32, M34; zie bijlage)
De nieuwe trend voor het beschrijven van vraag en aanbod is uit te

r�aan van onevenwichtigheid (zie in dit verband het pas aangeschafte boek

van Bowden: Econometrics of disequilibrium (R 305-26)).

Door Kloek en Kooiman (EUR) is een model voor de arbeidsmarkt opge

steld, uitgaande van onevenwichtigheid gemodelleerd via een verdelingsfunctie
over vraag en aanbod. Broer en Siebrand (EUR) schatten eerst de potentiële

vraag en aanbod, waarbij potentieel slaat op de afwezigheid van volume

beperkingen, en leiden daar dan de actuele omvang van vraag en aanbod van
af. Deze hoeft evenmin als bij Kloek & Kooiman gelijk te zijn aan het

minimum van potentiële vraag en aanbod. Ze passen dit zowel op de produk

tenmarkt als op de arbeidsmarkt toe.

Er zijn ditmaal geen nieuwe produktiefuncties geïntroduceerd. De

analyses op dit gebied zijn wat verfijnder geworden: Muysken (RUG) houdt

rekening met een verdeling van capaciteit over individuele bedrijven en

Frijns (KHT) met oligopsonie en daaruit volgende starheid op de arbeids

markt. De arbeidsmarkt wordt ook geanalyseerd door Chan en Ioannides die

haar bekijken in het licht van cyclische veranderingen in de produktie en
het daaruit resulterende risico van te weinig of te veel arbeidskrachten.

Dit breiden ze nog uit door transactiekosten bij verandering van baan mee
te nemen.

Subrahmanyam en Thomadakis gebruiken impliciet een produktiefunctie

in hun - theoretische - analyse van het effect van risico op de factor

allocatie in bedrijven. Ze onderscheiden daarbij risico aan de vraagzijde

en aan de inputzijde. Een en ander leidt tot interessante gedragsfuncties

afhankelijk van risico naar gelang het marktaandeel en de kapitaalinten
siteit.
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Het laatste onderwerp in dit gedeelte is het investeringsgedrag. Een

zeer interessant artikel van G.J. Anderson

geeft aan hoe belangrijk het is

rekening te houden met de financiële kant van de investeringen en dan met

name met de wijze van financieren: eigen geld, leningen of uitgifte van aan

delen. Dit doet de schrijver via een model voor de investeringen in het V.K.
in nominale (!) termen.

3.

Tijdreeksanalyse

(programma-sessies Ml, C4, MIi, M22 en M33; zie bijlage)
Liefst 3 "Main sessions" waren gewijd aan tijdreeksanalyse (M33 be

vat voornamelijk schattingsprocedures en tests). Het is dan ook een on
derwerp dat steeds meer beoefenaren trekt.

De eerste sessie, Ml, was toegespitst op de ARIMA-modellen, vooral

bekend geworden door Box en Jenkins. De schatting van de parameters van

dit soort modellen (dus met een

correlatie van de afh. variabele door

de tijd heen en/of te schrijven als een voortschrijdend gemiddelde van

een rij stochastische variabelen) is vooral interessant voor steekproeven
met eindige omvang. Osborn en Davidson maken een min of meer analytische
vergelijking van verschillende schatters evenals Harvey en McAvinchey

dat doen voor een MA(l)-proces. Deze laatsten passen de zgn. Kalman-filter

toe bij het berekenen van het optimum van de waarschijnlijkheidsfunctie,
waardoor het inverteren van de covariantie-matrix van de residuen over
bodig wordt. Welke schatter het best is, hangt af van de waarde van de

geschatte parameters en de daaruit rP.<;ulterende conditionering van het

proces. Hoe gemakkelijk is het inverteerbaar? Mizon en Henàry pleiten

voor een combinatie van gebruikelijke verklarende modellen en pure tijd
reeksmodellen en presenteren tests voor bepaalde dynamische specifica

ties van variabelen en tevens een toepassing. Erg aardig is een specifi

catie van Engle, die de autocorrelatie niet oplegde aan de storingen,

maar aan de verwachte variantie ervan. Hij specificeert een model waarin

de conditionele variantie (met het verleden als conditie) niet constant in
de tijd is, maar de onvoorwaardelijke variantie wel. Hiermee kan hij voor

Engeland aantonen dat de verwachte variantie van storingen in het prijs
niveau aanzienlijk is toegenomen in de roerige jaren 70.

Een combinatie van tijdreeksanalyse en verklarende modellen kan ook

worden gebruikt bij het ontbinden van samenhangen in een lange- en een

korte-termijn-effect. Espasa geeft een mooie methode aan.
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Wiskundige economie

(programma-sessies M6, MIS, M26, M29 en C14; zie bijlage)
Onderwerpen die onder dit hoofdje vallen ziJn meestal zeer abstract

van aard.

Via geavanceerde wiskunde worden bepaalde situaties uit de economie

zo algemeen mogelijk weergegeven waarna nagegaan kan worden of er optima

bestaan, of die stabiel zijn, of die bereikt worden via een bepaald be

leid enz. Keiding introduceert een speciaal soort wiskunde: de categorie

theorie. Fuchs gaat na of er een belastingsysteem denkbaar is dat sta
biel is en ook bereikt kan worden ter financiering van een bepaald

"public good"; lto toont aan dat cyclische bewegingen kunnen ontstaan in

een economie door trage aanpassing van lonen gecombineerd met een hogere
spaarvoet in de bedrijven dan in de huishoudens.

Omdat de praktische relevantie van wiskundig-economische beschou

wingen nogal onduidelijk is (althans voor wie er niet goed in thuis is)

beperken we de bespreking tot het bovenstaande.
5.

Macro-economische onderwerpen

(programma-sessies M8, CS, Ml2, Ml6, Ml9, M23, M25, CI3, CIS, Cl6; zie bijl.)
We beschikken slechts over een tiental papers op de terreinen die in

deze vergaarbak samengenomen zijn.

Drie terreinen komen daarin aan de orde, te weten de monetaire kant

van economische stelsels, nationale modellen en de rol van loononderhan
delingen.

Koskela analyseert in hoeverre het bestaan van handelskredieten het

functioneren van de disconto-voet als instrument om de omvang van de

leningen te beheersen kan frustreren en Den Butter van de Nederlandsche

Bank levert overtuigende kritiek op Holtrops veronderstelling dat mone

taire impulsen het nationaal inkomen beïnvloeden.

Janssen en TÖdter wijden een interessant artikel aan de wijze waarop

de prijsbepaling van de Duitse produktie in model kan worden gegoten.
Ze onderscheiden een binnenlandse prijs en een buitenlandse prijs

die worden beïnvloed door dezelfde kostenfactoren (zij het met verschillen
de parameter-waarden) en, multiplicatief, door factoren die ontleend wor

den aan de vraagzijde. Op deze wijze menen ze rekening te houden met ener

zijds de gedachtengang dat de prijs gelijk is aan de kosten plus een marge

en anderzijds dat vraagfactoren de prijs bepalen.

0 1 ; hl·t derde terrein de loonindexering,geeft Vartia goede aanzetten voor de
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kwantificering van de waarschijnlijkheid dat indexering leidt tot hogere prijzen
en/of lonen dan niet-indexering. Een en ander hangt af van de verwachtingen
die de onderhandelaars hebben en die verwachting kan men stochastisch
met een bepaalde verdeling opnemen in het model.

Holmlund analyseert hoe subsidies van de overheid op het aantrekken

van arbeid de werkgelegenheid vergroten en vergelijkt dit met investe

ringssubsidies. Beide maatregelen werken in gelijke richting maar de om

vang kan verschillen.
6.

Schattings- en modelleringsmethoden

(programma-sessiesM2, C2, M5, M7, C6, M13, M17, M27, M30 en de
Fisher - Schultz-lezing; zie bijlage)

Grensverleggend methoden-onderzoek vindt de laatste Jaren

vooral plaats op het gebied van de "discrete choice", de econometrische
behandeling van de invloed op variabelen die alleen gehele waarden kun
nen aannemen.

Van oudsher waren het Probit en het Logit-model bekend (zie bijv.

Theil: Principles of econometrics, p.630) waarin de waarnemingen worden
getransformeerd in waarschijnlijkheden en waarmee zodoende een continue

variabele wordt verkregen. Deze aanpak is uitgebreid tot het Multino

minale Logit model, waarin de afhankelijke variabele méér dan 2 discrete
waarden kan aannemen.

McFadden presenteerde een artikel waarin hij ingaat op de theorie

voor de econometrische aanpak van stratificatie van steekproeven als de

doelvariabele geheeltallig is en op de theorie voor het probleem '.at een
consument geconfronteerd wordt met een geheeltallig keuzeprobleem. De

vraag is dan hoe het model voor een gemiddelde consument dit weergeeft

en hoe het geschat kan worden. Wegge beperkt zich tot normaal verdeelde
grootheden waarvan we alleen interval-waarnemingen hebben. Hij leidt

maximum-likelihood-schatters af voor dit soort gevallen, waarvan geheel
talligheid een verbijzondering is.

Gilbert geeft een aardige aanpak van geheeltalligheid waarbij hij

aangepaste discrete verdelingen als Poisson en Negatief-Binomiaal in de
beschouwing betrekt.

Van de papers over de overige onderwerpen op het terrein van de

schattingsmethoden noemen we nog Richard, die simultane vergelijkingen

te lijf gaat met vóór-informatie, in het geval dat de gereduceerde vorm

onvoldoende gespecificeerd is. Vóór-informatie en verbijzonderingen van

- 7 Bayesiaanse technieken, zoals Ridge-regressie komen ook ter sprake bij

Teräsvirta die de gewone OLS-schatter verbetert door mixed-estimation

toe te passen, d.w.z. rekening te houden met het feit dat je, met een
bepaalde precisie, weet dat de parameters ergens aan gelijk zijn.

Een klassiek onderwerp is het ontbreken van waarnemingen waarbij

Kmenta methodes aangeeft om, ondanks dat, schatters te bepalen, ook als
er sprake is van autocorrelatie (d.w.z. de storingstermen zijn met die
in het verleden gecorreleerd).

Trivedi bespreekt een aantal mogelijkheden om waarnemingen door de

jaren heen te combineren met die binnen een jaar. Bekende methodes zijn

het error-component-model, waarin de storingsterm wordt ontbonden in een

jaar- en een waarnemingseffect verder de SUR, waarbij alle waarnemingen met
elkaar stochastisch gecorreleerd mogen zijn en de RCR, de random-coëffi

ciënt-regression, waarbij de parameters een of andere verdeling hebben.

Hij bespreekt met name een nieuwe methode, het "hyperparameter"-model,
dat als bijzondere vorm het RCR-model kent. Bij deze aanpak wordt de

modus van de verdeling als benadering voor het gemiddelde geschat.

Wansbeek en Kapteyn (RUL) breiden het error-component-model uit

door in plaats van de ontbinding in effecten een ontbinding in variabelen

te gebruiken en de coëfficiënten van deze variabelen te schatten. Hiertoe
bekijken ze een drietal methodes gebaseerd op covariantie-analyse, maxi
male waarschijnlijkheid en minimalisering van een kwadratensom der sto

ringen. De eerste is de eenvoudigste en handigste.
7.

Overige onderwerpe�
A.

(Het meten van) ongelijkheid

(programma-sessies MJO, M14, C12; zie bijlage)
Keller (CBS) maakt aannemelijk dat de inkomensongelijkheid in Neder

land is verminderd door de veranderde samenstelling van de beroepsbevol

king naar opleidingsniveau en door verandering in de samenstelling over
produktiviteitsniveau. De overheidsuitgaven hebben daarentegen een ver
sterkend effect op de ongelijkheid.

Gevers en Rouyer tonen, onder een aantal veronderstellingen ,aan dat

het netto-nationaal produkt van de V.S. 1% lager zou zijn als de overheid
in 1970 maatregelen had genomen om de standaardafwijking van de inkomens

verdeling met 5% te reduceren. Een demokratisch-beslissingsrnodel is in de
analyse opgenomen.
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Ulph probeert de ongelijkheidsmaatstaf van Atkinson te veralgemenen

en gaat vervolgens na hoe belastingen(lineair!) de inkomensongelijkheid kunnen

reduceren, als de nutsfunctie van de consument een CES-functie is en een van
de goederen vrije tijd is. Als de substitutie-elasticiteit groter is dan 1,
leidt meer belasting tot minder ongelijkheid.
B.

Internationale handel

(progrannna-sessies Cl, C7; zie bijlage)
Glejser, Jacquemin en Petit hangen, in navolging van White(A.E.R.,

dec. 1974) de stelling aan dat het hebben van een comparatief voordeel cloor

een bedrijf afhangt van binnenlandse en buitenlandse marktstructuren. Met
behulp van een dwarsdoorsnede-analyse op Belgische bedrijven die een ge

deelte van hun afzet exporteren, tonen ze aan dat voor de meeste bedrijfs

takken de exportratio(= buitenlandse gedeeld door binnenlandse afzet) po

sitief samenhangt met de locatie(afstand tot een haven), de beschikbare

informatie over exportmogelijkheden en de buitenlandse steun, terwijl de

grootte van de totale omzet, het aandeel per bedrijf in de binnenlandse

afzet en de produktdifferentiatie een negatief verband vertonen met de ex
portratio.

C.

Toepassingen in de sociale sector

(progrannna-sessiesM24 en CII; zie bijlage)
In dit gebied vinden we toepassingen van econometrische technieken bui-·

ten de geijkte economische onderwerpen.

Van de Ven en Van der Gaag willen nagaan hoe de vraag naar gezondheids

zorg afhangt van grootheden als inkomen, leeftijd en verzekering. Zij model

leren dit via twee hulpgrootheden, gezondheid en permanent inkomen, die bei

de niet direct waarneembaar zijn. Dit heeft interessante implicaties voor

het model. Hun simultaan model met 10 vergelijkingen slaagt erin de invloed
van een achttal waarneembare variabelen op de twee niet-waarneembare vast

te stellen. Zo vinden ze een positief verband tussen opleiding en leeftijd

enerzijds en gezondheid anderzijds. Werkloosheid in een regio heeft nega

tieve invloed op de gezondlieid, resulterend in een grotere vraag naar medi
sche diensten en een lager verwacht permanent inkomen. Heinekc past

dl!

theo

rie van de nutsfunctie toe op het gedrag van de misdadiger die zijn tijd kan
verdelen over ontspanning, legale activiteiten en een aantal illegale. De

resultaten zijn echter nog niet zo duidelijk. Mcintosh tracht in een model

- 9 voor de agrarische huishouding in Bangladesh te bepalen hoeveel kinderen

er geboren zullen worden, gegeven inkomensmogelijkheden op het eigen bedrijf,

die weer afhangen van opleiding, bedrijfsgrootte enz.
D.

Landbouw

(progranuna-sessies MJ8 en M31; zie bijlage)

De mooiste bijdrage op dit gebied kwam wel van Wilkinson die samen met

Anderson het vraaggedeelte van een model voor de produktie en consumptie

van vlees in de V.S. presenteerde. Het gehele model, waarover eerder werd
gepubliceerd in A.J.A.E. (mei 1979) en in Journal of Econ. Dynamics and

Control (nr.1, 1979), beschrijft de gehele produktiekolom van vlees; begin

nend bij de oppervlakte graan, overheidsmaatregelen en voorraden komen ze
via een marktbeschrijving tot de priJs voor voedergranen, vandaar bij de

opgezette hoeveelheid mestvee en vervolgens bij de aangeboden hoeveelheid

vlees, waarvan de prijs weer afhangt van de consumentenvraag die mede bepaald
wordt door zijn inkomen.

Het geheel bestaat uit 42 vergelijkingen, waarvan 19 definitie- en even
wichtsvergelijkingen.
Ze onderscheiden

en kippevlees.

4 vleessoorten: "Fed Beef", "Non-fed beef", varkensvlees

De vraag wordt bepaald door alle prijzen en het reële inkomen en de marge

tussen detailhandel- en producentenprijs door de detailhandelsprijs.,de waarde
van het bijprodukt en de loonvoet in de betreffende verwerkende industrie.

De geproduceerde hoeveelheid vlees hangt steeds af van het aantal dieren,

de vleesprijs en de graanprijs. De graanprijs en het areaal worden bepaald
door de overheidsmaatregelen, de vorige graanprijs en de sojaprijs.

Een andere belangrijke bijdrage is afkomstig van Yotopoulos en Lau, die

voortborduurden op hun analyse van het gedrag van boeren in Taiwan. Die ana

lyse is oorspronkelijk gebaseerd op een nota van Lau en Jorgenson over een

theorie van de agrarische huishouding (eveneens aanwezig), waarin naar voren
komt in hoeverre het aanbod van arbeid op het eigen bedrijf afhangt van o.a.
de welstand van het gezin, de opbrengst van het land en de prijs van niet

agrarische (en dus niet zelf geproduceerde) produkten.

Het model bestaat uit een consumentengedeelte, waarin het nut (een trans

log-functie) wordt geoptimaliseerd, waarbij vrije tijd, ar,rarische consump

tie en niet-agrarische consumptie variabel zijn en het nut, behalve van deze

drie, afhangt van toestandsvariabelen als aantal werkers, aantal afhankcl ijken

en de tijd, en uit een producentengedeelte waarin de "Normalized, restricted
profit function" (opbrengst minus variabele kosten, gedeeld door de prijs
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van de output) wordt geoptimaliseerd, gegeven een Cobb-Douglas produktiefunctie.

Hierover is eerder gepubliceerd in de A.J.A.E. (mei 1976), Journal of

Development Economics (vol 1, 1974) en Econometrica (46, 4 juli 1978).

De bijdrage aan dit congres is een artikel over de invloed van overheidsmaat

regelen als belastingen, subsidies en minimum-prijzen en/of -lonen op de

endogene variabelen van het bovengeschetste model. De analyse vindt dus plaats

op micro niveau terwijl niettemin ook op hoger niveau uitspraken worden gedaan.

Een tekortkoming van het model is echter het statischekarakter ervan.

Braverman en Srinivasan verschaffen een theoretisch model voor de analyse

van maatregelen die de verhouding landeigenaar-pachter aantasten, in het ge

val van deelpacht (sharecropping) en leningen door de landheer aan de pachter.

De pachter bepaalt de inzet van zijn arbeid en zijn consumptie, gegeven het
stuk land dat hij krijgt. De landheer maximaliseert zijn winst, waarbij de

oppervlakte van de te verpachten percelen variabel is, evenals (indien wette
lijk mogelijk) de pacht, het uit te lenen bedrag en de rentevoet ervoor.

Ze tonen aan dat onder dergelijke aanname:; het nut van de individuele pachter
niet wordt beïnvloed door maatregelen die de pacht of het te lenen bedrag en

de rente vaststellen, omdat daardoor louter het aantal pachters en de winst
van de landheer verandert.

Feder, ten slotte, behandelt de invloed van risico op het bedrijfsgebeu

ren in een model met een traditioneel, risicoloos gewas en een modern, risico
vol gewas, waarvoor ook extra inputs nodig zijn.

In een eenvoudig theoretisch model komen een aantal conclusies naar voren:

het optimale niveau van kunstmestgift is onafhankelijk van het risico

en de bedrijfsgrootte;

hoe onzekerder de oogst, hoe lager het aandeel van het moderne gewas;
als de risico-aversie af/toeneemt met het inkomen, neemt het aandeel
modern gewas toe/af bij stijgend inkomen;

in het geval van kredietbeperking zal een toename van de onzekerheid
of de risico-aversie de optimale kunstmestgift doen toenemen evenals
de optimale allocatie van land naar het moderne gewas.
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BIJLAGE

De bijlage vermeldt alle papers die naar voren gebracht zijn op het

congres. De aangestreepte titels zijn aanwezig op het LEI (vooralsnog

bij de drie bezoekers van het congres), alsmede een boekje met samenvat
tingen van bijna alle papers.

Daarnaast zijn nog aanwezig (voortvloeiend uit het bezoek aan Athene):
Fisher, G., M. McAleer en D. Whistler: A note on problems of
estimating the linear expenditure

Kingston, aug. 1979.

system and its related forrns,

Hildenbrand, W.: Short-run production functions based on micro
data, Bonn, oct. 1979.

JÖreskog, K.G. en H. Melander: Full information estimation of

nonlinearly restricted econometrie systems, Uppsala, febr. 1977.
Jorgenson, D.W. en L.J. Lau: An economie theory of agricultural

household behavior, Berkeley, juni 1969.

Herberg, H.: Stagflation as a consequence of an expansionary monetary
or fiscal policy under flexible exchange rates, Mannheim, maart 1979.

\\

"On !he Dynsmic Non-equivalcnce of Ta:iffs and Quotas i:i th� Monetary Mode: of the
Ba!ar.ce of Payments," M. Blejer, The Hebrew University anà Boston University, anè
A. L. Hil!man, Tel-Aviv University.
"Demand Behavior and the Theory of International Trade," R. W. Jones, University of
Rochester.

(Cl) International Economics

1

"The Strè:ctu�c of Inlt>r!emporal Prefercnccs under Uncertainty and Time Consi:;:ent
Plans,"' J. D. Donal.Json, Co!umbia University and T.H. Johnsen, Norwegian School
of Eco::omic5 :rnd Business Aciministration.
"Portio!io Scparation: A Unified 'Lancastrian' Approach." T. Russell, University of
Santa Clara.
"R:itional Habit Formation," F. Spinne•.vyn, Centrum voor Economische S!u<lies.
ChaimJJn: Lawr.·nce J. Lau, Stanford University.

(J\13) Consumcr Bel:aviour

'"lncomplctc Re�nurcc Allocation Mcchanisms," P.J. Hammond, Univcrsity of Essex.
")\fa:ket Dyr:amics and Search Proccsses," J. Lesourne and G. Laffond, Conservatoire
l\iational d.:s Arts cl :\krias, l'aris.
"Imp'ementinr, Elfü:i�nt, Anony:noas and Neutra( Soda! Choice Functions," H.
Moulin, Uniwrsity of Pari� IX.
Chair:r.an: Guy Laroque, INSEE, Paris.

(.\,/2) Resource A/lo,.11io1111-fe,hanisms

\l
1 SchGûl of Economics.
·•on the Rclativc Ffliciency of Various Estimators of Reg�ession �fodels wi!h MA
_
1 D1sturbanccs,"
A. Harvey. London School of Econom1Cs. and I. McAvmchey,
Uni\·ersity of Aberdcen.
Chairm:in: Kenndh Wallis. University of Warwick.

l·

l "On the Criteria Functions Used for the Estimation of MA Processes," D. Osborn,
UniYer�itv llf Mandll'ster.
I "Sm:11l
San;p!e Propcrties of Estimators of the MA Process," J. Davidson, London

(i\1.I) Time Series l: !>laving Avaage Processes

2. Se.nivn Listinr,s

Franklin M. Fisher, Massachusetts Institute of Technology, "Stability, Disequilibrium,
Awarcness and the Perccption of New Opportunities."
Chairman: Emmanuel Drandakis, Athens School of Economics and Business Science.

Presidential Address: Thursday, September 6, 1979, 11:00 a.m.

Daniel McFadJen, Massachusetts Institute of Tcchnology, "Econometrie Analysis of
Discrete Choice."
Chairman: J. D. Sargan, London School of Economics.

1. Special Events
Fislzer-Sc/111/t:: Lect11re: Wednesdar, September 5, 1979, 11 :00 a.m.
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l
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Oxford.
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enditure System cf the Demand for Con
"A Dyn;.:mic Generalised Linear Exp
ns.
Good� in Grcece," T. Gama!etsos, Athe
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Rese
ral
Fede
ett,
Barn
. Ch:ürman: W. A.

•'Demand for Consumer Durables in the

(CJ) Demand Analysis

l

ll

(M5) Topics in Estimarion I
ls by Mixed
m R�sult;. on lmpr'.wing Least Squares Estimation of Linear Mode
"So �
Estimat1on, T. Tt'.fa\'!rta, C.O.R.E.
Ridge Estimator," A. Ullah,
ly of lmprO\·d Shrinka�e Fa�tors for the Ordinary
A
" Fami
io.
Ontar
1; D. Vi1,od, r-.nd R. K. Kadiyaia, Weskrn
uals Case,'' C. Hale, Kent.
··Misspecification in SCRE: The Unres,�icted Residnology.
Tech
of
Chairman: E. Kuh. t-1assachus::tts Institute
Qua111ity Rationi;ig
(1\16) Theory of Gc11trt1l Equi/i/,rium idth
.E.
mes," J. H. Drcze and H. l\folkr, C.0.R
"Ootimality P�opertics of Rarioning Sche National Bureau of Economie Research.
lto,
"Diseqi;ilibr;um Growth Theory,'' T. " C. Wecidepohl . Tilburg University.
··Rationin� Sche:nes and Price Theory,
Chairman� Yves Younes, CEPREMAP

ll

(M4) Business Expectations and Jnvestment
ns in the lFO and INSEE Business
"Micro Ar:alysis of Rcalizations, ?lans ar,d Expectatio ls," M. Nerlove, Northwestern
Mode
bility
Proba
r.ear
Tests by Multiv<1riatc Logli
heim.
University; G. Oudiz, lNSEE; and H. Konig, Mann
ess Survery Data," A.Dramais
Busin
of
ion
tificat
Quan
the
"A Probabilistic Approach to
and E. Waelbroek. Brussels.
ditures: An Empirica! Study," G.
"The Financial Dynami�s of lnvestmt'nt Expen
Anderson, Southampton.
rnia (Berkeley).
Chairman: Thomas Rothenbcrg, University of Califo

A. Montfort, INSEE, Paris.
"Sufficient Linear Structures,'' C. Gourieroux and arisons of the Gauss-Seidel and
Comp
Some
"Efficient Methods of Model Solution:
rdam.
Jacobi Iterative Techniques,'· A. Hughes Ha1lett, Rotte Amsterdam.
ecker,
"Applicarions of the Commutation Matrix," H. Neud
s inLeast Squares Solution," M.H .
"A Newton-Ka:;,orovich Method to Anal yse Error
C. Paardekooper, Tilburg.
omics.
Chairman: J. D. Sargan, London School of Econ

(C2) Metlwds and Algorithms

Based on Tramactions Costs and
"A Th!;ory of the Spot Price of Foreign Exchange
Exchange Ri,k,'" J. \.lelitz, INSEE, P?.ris.
le 2.
Chairman: Alan Kirman, Universite d' Aix-Marsei!

• • ..,._...._... ..... . � •

l l•·Auroregr
�ssive Cor.ditional Heteroscedasticity," R. F. Engle, London School of
Economics.

(Ml 1) Time Seriesl 1: Spccification

"Efticicncy and Incomc Equality: Some American Tradeoffs1 " L. Gevers and J. Rouyer,
Namur.
"Unemployment and Compcnsating Wage Differentials," J. M. Abowd. Chicago, and
0. Ashenfdt..:r, Princcton University.
"Real lncome Equivalencc among I.ouseholds of Different Sizes and Structures," E. P.
Lazear and R. T. Michael, National Bureau of Economie Research.
Chairman: B. van Praag, Leydcn University.

(MIO) Welfare and l11com1· Distribution

11

ll

(C5) Foundations of the Tlz,·orr of ,\fo11cy and Employment
"Interest and Prices in a Cn.·clil Economy with a Centra! Bank: Essay on Wicksellian
Monetary Mode," H. R. Lorie, Univ;:rsity of Reading.
"Dynamiquc des Equilihrcs Temporaires dans un Modele Macrocconomique,"
P. Pica!d, University of Paris 1.
"Fixprice Analysis: The C'lassitkarion of Dist>quilibrium Regimes," J. Sylvestre,
Universital Autonoma dt· Barc.:dona.
"Intlation and Uncmploymcnt in a Multi-sector Disequilibrium Model: A First
Approach,'" B. van Vdthovcn, Lcydcn University.
Chairman: Claude Fourccaud. CEPREMAP.

"ldentification of the Genera! Infinite Lag Model with Autocorrelated Errors in the
Variables,'' E. Nowak, Munich.
"Asymptotic Production Mcan Squared Error for Vector Autoregressive Processes,"
R. Baillie, Aston.
"L'agregarion Temrorcllc Jes Modclcs Dynamiques Lineaires," M. Deleau and
F. Malgrange, CEPREMAP.
"On the Estimation and the Control Problcm in Caurious Con trol," H. Stenlund, Umea.
"Identification and Estimation of Linear (Economie) Systems Operatin� under Closed
Loop Con:rol." P. W. Ottrr. Groningen.
Chairman: Marc Nerlove, Northwcstcrn University.

(C4) Time Series and Optima/ Contro/

"On the Constructibility of Consistent Price Indices betwecn Several Periods Simul
taneously," S. N. Afriat, University of Toronto.
"A Fully Rested System of Monetary Quantity and Dual User Cost Price Aggregate,"
W. A. Barnett, Federal Reserve Board.
"On the Theory of the True Index of the Cost of Living," P. Honohan and C. McCarthy,
Centra\ Bank of Ireland, and J. P. Neary, University of Dublin.
Chairman: Claus Weddcpohl, Tilburg University.

(M9) Price lndices-Consumer Behavior

ll
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"Restricted Redistributive Taxation, Accounting Prices and Trade Policy," C. J. Heady,
Yale University, and P. Mitra, The World Bank.
"Balanced Budget Tax Jncidence," R. W. Latham and B. Naisbitt, University of
Liverpool
.
.
"Optima\ Taxation with some Non-taxable Commodities," K. Munk, University of
Aarhus.
Chairman: Louis Gevers, Faculte des Sciences Economiques (Namur).

(MB) Ta:rntimz 17,eory
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(A-116) Macroc?co11omics
IJ'·Two Essays on Perfect Foresight in a Monetary Economy," M.G. Hadjimichalakis,
• Univasity of Washington.

(M15) i'.!.:.t.-'ien:arical Economics 1
"On :he Uniqueness cf Mean Demand for Dispersed Families of Preferences," Werner
Hikknbr::md, University of Bonn.
'·Th;: Catcgorical Approach to Social Choice Theory," Hans Keiding, University of
Copc'ni.agen.
"G�nc:ric Properties of Simple Bergson-Samuelson Preference Functions," N. Schofield,
Un:versity of Tex:ts (Aus:in).
CJ,ariman: Andreu Mas-Colell, University of California (Berkeley).

ll

(M13) lnferencel
11 "Exogeneity, Inference and Prediction in Incomplete Dynamic Simultaneous Equation
lvfodels," J. F. Richard, C.0.R.E.
"Selection of Econometrie Models by the Information Criterion," G. Chow, Princeton
Ur.iversity.
"Second Order Efficiency of Estimators and Tests in Simultancous Equation Models,"
T. Rothenberg, Lor,don School of Economics.
Chairrnan: R. F.-Engle, London Se-hooi of Economics and University of California (San
Die go).
(�W14) Thë ,\ft,asitrcmer:t of Incqualiries
"The Cbss of Additively Decomposable Inequality l'v!easures," A. F. Shorrocks,
Londori Sch,""lo] of Economics.
''Labour Suppiy, Taxation, 2nd the Measurement of Inequality," D. Ulph, University
Coll.::.<�C, London.
"Unem!Jloyment, Unemployment Insurance, and Capita! Market lmperfections in a
f,,fodel of Job Scarch with Heterogeneous Jobs," Y. M. Ioannides, Brown University.
Ch:ürman: Amarty:i. Sen, Nuffield College, Oxford.

(C6) Topics in Estimation 11
"ML Estimators of the Latent Multivariate Normal Process when the Observations are
Intervals," L. Wegge, University of California (Davis).
''Two Types of Residuals and the Classica! Identifiability Test Statistic," G. Fisher,
Queen's University.
"Asymptotic Properties of ML Estimators in Nonlinear Regression Models," R.
Hcijmans and J. Magnus, Amsterdam.
Chairman: A.Harvey, Londo:i School of Economics.

(M12) Neokeynesian Disequilibrium Economics 1
"Towards a Reconstruction of Keynesian Economics: Expectations and Constrained
Equilibria," 1. P. Neary, Uuiversity of Dublin, and J. E. Stigiitz, Oxford University.
"Keynesian aná Classica! Unemployment in an Open Economy," E. Steigum,
Norwegian School oî Economics and Business Administration.
Chairman: Werner Hildenbrand, University of Bonn.

ll

....,.

"Estimation and Diaguostic Testii•.g of Generalized Distributed Lag Models: An
Integrated Approach," M.H. Pesaran, Carnbridge University.
"Specification Analysis in a Dynamic Model,'" Yash P. Gupta, University of
Copenhagen, and E. Maasoumi, Southern California.
Chairman: D. Hendry, London School of Economics.

� - ·- _.. ..... ......

l

11

11

(M19) 171e Effcctiumess of Macro-Economie Policy
"Trade Credits. Credit Rationing and the Short-run Effcctiveness of I\-fonetary Policy,"
E. Koskcla, Univcrsity of Helsinki.
"Rational Expectations and the lnflation-Unemployment Trade-Offs," L.
Papademos,
Columbia University.
"The Trade-Off between Puhlic and Private Carr:,-over Stocks," H. Sarris,
University of
California (Berkeley).
Chairman: Michel Deleau, Ecoie Nationale des Ponts et Chaussees.
(M20) Economctrics in Ea.ftcrn European Economies
"0n the Application of lterative Estimation Techniques in Simulta
neous Equation
Models," W. Wclfe, Lodz,
"Instruments for Planning D.:cisions Optimization," N. P. Fedorenko,
U.S.S.R.
"Economie Prohlems of Dynamic Optimizational Models for Industr
ies," V. Iotfe,
U.S.S.R.
"Econometrie Model for the Short-Term Planning of Hungary,"
L. Hunyadi, J.
Ncmcnyi, P. Subicz, and A. Fiala, Budapest.
Chairman: T. Kloek, Rotterdam.

"Interrelatcd Credit and Tenanc-e Markets in Rural Econornies of Developing
Countries," A. Bravcrman and T. N. Srinivasan, The World Bank.
"Farm Size, Risk Avcrsion. and the Adoption of New Technology under Uncertainty,"
G. Fedcr, The World Bank.
"The Imp,.;:t of Redistrihution lnstrumcnts on the Equilibrium of the Farm Economy: A
Micro-Simulalion Approach," L J. Lau and P.A. Yotopoulos, Stanford University.
"On the Relation bctween Organization of Production and Forces of Production in a
Given Socio-Economie Structure: The Case of the Closed Domanial Economy,"
Y. Younes, CEPREMAP.
Chairman: DaviJ Ncuhery, Churchill College, Cambridge.

(Ml 8) Models of Rural Economies

(C7) Aspects of Marker Behaviour
l "Exports in an I�1pcrfect Competition Framework," H. Glejser, A. Jacquemin, and
J. Petit, Brusseis.
"Technology, Costs and Price Inflation: A Disaggregated
Estimation in Greek
Manufacturiïlg," E. Charatsis. Ath;.;ns.

1

"Small Samples aud Collateral Information: An Application of the Hyperparameter
Model," P. K. Trivedi, A.N.U.
"A Covariance Structure of Longitudinal Data," T. Wansbeck and A. Kapteyn, Uni
versity of Cafifornia iLos Angeles).
"Robustness Propenies of a Kalm an Filter Estimator in Interdepcndent Systems with
Time-Varying Parameters," K. Brannas and A. Westlund, Umea.
Chairman: S. Goldfeld, Princeton University.

(M17) Pammete, Variation
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"Is There a Stahle Gemand For :_..\.foney? A Critica! View of the lndependence
Fi1enom'.!non," Fe!iciano H. lgksias and Ce�2--::-o H. lglesias, Univers1ty of Saville
(Spain).
"Maximum Employment Anti-Inihtion Policy," L. Papademos, Columbia University.
School of
Stockholm
"Rationai Expectations in Log-Lin.:ar Modcls,'' M. Persson,
·
'
Economics.
Chairman: John Muellbauer, Birkbeck College.
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"Cross !frJ;ing," R. W. Anderson and J. P. Dant hine, Columbia University.
"lmpertect Caµital MJrkcts and Gambling with Risk Aversion," E. Appl ebaum, The
Univcrsity of Western Ontario, ar.d E. Katz, The University of London.
'"ldcntifiability of the von Neumann-Morgenst ern U tility Function from Asset
Dc:nands,'' J. R. Green, Harvard University, L. J. Lau, Stanford University and
Harv.ird Universi ty, and H. M. Polcmarchakis, Columbia University.

(C9) Consumer Bihaviour 11nder Uncertainty

ll

ll

"DvnaT!lic F::ictor Der.::ind Modds with E:,cplicit Costs of Adjustment," E. Berndt, M. A.
Fuss, and�- Wavcman, University of Toronto.
"lrr:perfect C?_mpct�,ion on t�e L�bour Market and the Adjustment of Fac tor Input,"
J. M.G. FnJiiS, Tilburg Umver�1ty.
'·Productior. Func�ions and Factor Demand Functions in Post-War Swedish Industry,"
.
V. Bcrgst rom and H.!viclander, Stockholm.
"Pareto Fami!y Capacity Distributions and Aggrega te_d Short-run Fuel Capac1ty and
Lono-r.rn Production Functions," J. Muys:-.en, Gronmgen.
"Emj)h)yrncnt Creation and the Cos t of Labour," W. Grais and E. Allie, Montreal.
CbaÜr.ian: P. K.Trivcdi. Australian National University.

(C8) ProductiN1 Fu11ctio11s aná Factor Demands

(M23) Neokeynesian Dis.-:quilibrium Economics 11
"r,.fodele a deux Sccteurs avec Rationnements Quantitatifs," C. Fourgeaud, B. Lenclud,
and P.Michel, CEPREMAP.
"A Suggestion for Unifying the Theory of Unemployment: A Model of Process
Equilibrium u:1der Rationing;· P. Y. Henin, University of Paris l.
"Somc Cons�qucnces of Opening Out the Keynesian Model," G. F. Kennally, Birkbeck
College.
Chairman: Hugo Sonnenschein, Princeton University.

l

"ldentifica t ion of a Mixed ARMA Process-The Corner Method," J. M. Bequin,
C. Gourieroux, and A. Monfort, I.N.S.E.E.
.1"Relation,hip_s betwec� Variables: The Short and Long-run Effects," A. Espasa and
G. M.Jenkms, Madnd.
"Optima! Experimental Dtsign for Estimat ion of Econometrie Models Using Kaiman
Fitte.ring and Op tima! Con t rol Theory,'' P. A. Papakyriazis, California Polytechnic
and St�te University.
Cha;rman: G.Chow, Princeton University.

(M22) Time Series 111: Estimation

"A Discontinuous Specifica tion of an Investment Equation for the Mürishima Saito
Model of the United States, ·· A. Ingham, Southampton.
"Sectoral Investment, Business Cycle and Economie Policy: An Econometrie Study for
Belgium,'' M.Gerard, Namur.
Chairman: M. Fuss, Toronto üniversity.
(M21) The Consumption Fcmction and Durable Goods
"Liquidity and Inflation Effects on Consumer�' Expendiîure," D. F. Hendry, London
School of Economics, and T. von Ungern-Stern'::>erg, University of Bonn.
"Testing Neociassical l\1odels of tlie Demand for Consumer Durables," J. Muellbauer,,
Birkneck College.
"Estima tion of the Consumption Function: A Systems Approach to Employment
Affects on the Purchase of the Durable," M. McAleer, Queen's University; A. A.
Powell, P. B. Dixon, and T. Lawson, Industries Assist ance Commission, Melbourne.

- - . -

(M25) Money

11

"A Multivariate Analysis of Canadian Money, Income, and
Interest Rates," C. Hsiao,
University of Toronto.
"Causality and the Free Liquid Reserves in the FRG,"
McMahon, Birmingham; and H. J. Regier, Saarlandes. R. Saillie, Aston; P. C.
"The Stability of the Demand for Money in 1925-1937 "
"On Measuring the Nearness of Near Moneys-The U.K., J. V.Klovland, Bergen.
Personal Sector Experience,"
D. K. Bhattacharyya, Leicester.
Chairman: G. Fisher, Queen's Unaversity.

''Model Occurrence and Model Selection
in Panel Data Sets," D. Poirier and S. Klepper,
Univer�ity of Toronto.
"Testing Lincar and Loglinear Regressio
ns
Universiiy, and M. Wickcns. Univtrsity for Functional Form," L Godfrey, York
of Essex.
"Effect o� ARMA Errors on Tests for Regr
Chairman: M. H. Pesaran, Trînity Coilege ession Coefficients," J. Kiviet, Amsterdam.
of Cambridge.

(M27) Inference 11

l

noma de Barcelona.
"Optimal lnventory and Investment S:rategies
under Uncertainty,'' M. Catinat,
I.N.S.E.E.
"Entry in a Differentiated Industry," J. J. Gabszeqic
z and J. F. Thisse, University of
Louvain.
"Systematic Risk and the Theory of the Finn,"
S. B. Thomadakis and G. Subrah
manyam, New York Uni\<�rsity.
Chairman: Georges C. Bitros, A thens School of
Economics and Business Science.

ll

l j, "The
Correspondence between the Profit and Functions
of the Firm," L. Barbe,
Universidad Auto

(C10} Topics in the Tlzcory of the Firm

"Perfect Competition and the Core," A. Mas-Coleli,
University of California
(Berkeley).
"A Theory of Coalition Forrnation in Committees," B.
"Notcs on Price Dynamics and the Disappearance Peleg, The Hebrew University.
of Short-run Rents," Hugo
Sonnenschcin, Princcton University.
Chairman: Birgit Grodal, University of Copenhagen.

(M26) The Working of Competition

.
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"The Rok of Risk Aversion under/_Unccrtainty," E, Katz
and J. Paroush, Bar-Ilan
Universi1y.
"Risk Aversion and the Bidding Behaviour of Sccurities
Dealers," C. Wolf and I. Stux,
Columbia University.
Chairman: Thomas Rnsscl, University of California (Santa
Clara).
(M24) Social Application of Econometrics
"Health as an Observable: A MIMI C Model for Healt
h Care Demand," W. P. M. M. van
de Ven and J. van der Gaag, Leyden.
"Measuring the Degree of Substitut ion between
Legirimate and lllegitimate lncome
Generating Activiries: A Dual Approach," J. M. Heine
ke, University of California
(Santa Clarn).
"The Determinants of Rural FertiHty in Bangladesh,"
J. Mclntosh, Bangladesh Institute
of Development Studies.
Chairman: J. Bossons, University of Toronto.
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(Cl 2) Employn:en! and Search Thco
and
Labor market," S. Gal, M. Landsberger,
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and Haifa Univers
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Tec
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"The Effect
University of Rotterdam.
St. Mary's
bcome,"' Wouter J. Keiler, Erasmus
licit Threat of Dismissal," K. S. Chan,
"Lay-o!t Cnemplûy.nent and the Imp wn University.
L:n:vasity, and Y. M. Ioanniàcs, Bro ool of Economics.
Sch
Chaiïman: A. F. Shorrocks, London
Data
(MJO) Model Smsitivity and Missing
sachusetts
on Sensit ivity Analysis," E. Kuh, Mas
"Mode! Rc!iability: Approach Ilascd
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"Threshold Prices i� the Thcory tcms, , D. Weiserbs, Louvam.
"Translong Dynam1c Demand Sy,

(M28) Industrial Behaviour
Power," E. Applebaum, Western
"The Estimation of the Degree of Oligopoly
Ontario.
and Employi rica! Models of Production
•·The !\feasurement of Labour Cost in Emp
ment," J. Malcomson, York University. of Industrial Price Formation," J. Beath,
els
"Discrim inating between Alternative Mod
ity.
vers
Uni
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brid
Cam
Chairman: G.Mizon, Southampton.
(M29) Genera/ Equilibrium Theory
ealing Equilibria for Economies with
•·Generic Existence of Completely Revion," B. Allen, University of Pennsylvania.
Uncertainty when Prices Convey Informatng Equilibrium with Increasing Returns,"
•·On the Existence of Marg:nal Cost Prici
le
P.rnlina Beato, I.N.I. Madrid.
Fuchs, Laboratoire d'Econometrie de l'Eco
'l"Structure of Tax Equilibria," Gerard CEPRE�iAP.
1 Polytcchnique, and Roger Guesnerie, of Essex.
Chairmzn: Peter Hammond, University
11
(CJ 1) Socia1 Application of Econometrics
ds,"
s of Loc31 Public Services in the Netherlan
"lnt:::raction P3tterns and Service AreaLeyden.
P.
J. M. Linthorst and B. S. van Praag,
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"The Educational Distribution Process," A. Vorl
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"An Integration of the Real and the Financial in the DynamieTheory of the Firm," G. C.
Bitros and N. E. Manassakis, Bank of Greece.
"Price Leadership Versus Monopolistic Competition: A Dynamic Analysis," David
Enceous, University of Paris I; Aiexis Jacquemin, Catholic University of Louvain; and
Philippe Michel, University of Paris I.
"Pre-emptive Patenting and the Persistence of Monopoly," R. J.Gilbert and D.M.G.
Newberry, Churchill College.
Chairman: A.Jacquemin, Universite Catholique de Louvain.

"An Empirica! Application and Monte Carlo Study of Tests of Dynamic Specifieation,"
G. E. J\fizon, Southampton, and D. F. Hendry, London School of Economics.
"Some Edgeworth Approximations tor Test Criteria in a Simple AR Model," J. D.
Sargan and Y. K. Tse, London School of Economics.
"On the Efficient Computation of the Nonlinear Full Information Maximum Likelihood
Estimator," D. Befsley, Massachusetts lnstitute of Technology.
Chairman: J. Kmenta, University of Mirhigan (Ann Arbor).
(M34) Theory of the Firm

"Aggregation of Micro-markets in Disequilibrium," T. Kloek and T. Kooiman,
Rotterdam.
"Mode Is of Polish Maritime Transport," W. Charemza, B. Gierusz. and M. Krzysztofiak,
Gdansk.
"A Simultaneous Disequilibrium Analysis of Product Market and Labor Market," D. P.
Broer and J. C. Siebrand, Rot terdam.
(MJJ) ,\fonte Carlo Metlwdo/of!_y and Econometrie Computarion

Il

(C14) Marhemarica! Economics 11
"Approxirnations of Rational Criteria under Complete Ignorance and the Independence
Axioms," M. Cohen, University of Paris I, and J. Y. Jaffray, University of Paris II.
·•Monotone Dynamic Processes in a Pure Exchange Economy," B. Cornet, ENSAE and
CEREMADE.
"Le Lemme de Gale-Nikaido-Debreu et l'Existence de l'Equilibre Transitif en
!'Absence d'Hypothcse de Libre Disposition," M.Geistdoerfer-Florenzano, CNRS
CEPREMAP.
"Optimizing Surplus and Pareto Efficiency," U. Schweitzer, University of Bonn.
Chairman: Jean Gabszewicz, University of Louvain.
(M32) Econometrics of Markers

A Evaluat iori of Alternati,,t Cor.suiner Demand Systems within an Econometrie
Model of the U.S. Live�tock Sector," R. Anderson and M. Wilkinson, Columbia.
"A
" nQuaàratic Engel Curve Model," J. van Daal and A.S. Louter, Rotterdam.
Chairman: J. Muellbauer, Birkbeck College, London.
(CJJ) Money. Prices and Wages
"Simultaneity in Wages, Prices, and Unobservable Price Expectations," K. Lahiri,
Albany.
"Varia bie Coefficients Approach to Wage-price Behaviour in the U.K.," A. Parikh, East
Anglia, and B. Raj, Western Ontario.
"The Relative Stability of Alternative Demand for Money," C. R. Weston and G. I.
Towns, Latrobe.
1 "Dutch Monetarism," F. A. G. den Butter, Nedcrlandsche Bank.
l "Price Determination in a Disaggregated Econometrie Model for West Germany,"
1 M. Janssen and K. H. Todter, Frankfurt.
Chairman: M. Wickens, University of Essex.
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