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Samenvatting (Summary in Dutch)
Een korte blik op de financiële pagina's van een willekeurig dagblad is genoeg om in te zien
dat onze economie continue in beweging is en maar zelden of nooit tot rust komt. Toch
lijkt de economische wetenschap vooral bezig te zijn met het analyseren van evenwichten,
waar voor alle goederen vraag gelijk aan aanbod is, waar alle prijzen en aandelenkoersen
constant zijn of met een constante factor groeien en waar de ontwikkeling van de economie
met grote zekerheid te voorspellen is. Er bestaat echter nog steeds geen bevredigende
theorie over hoe zo'n evenwicht bereikt wordt en wat er gebeurt als de economie zich niet
in een evenwicht bevindt.
In dit proefschrift bestuderen we, voor een aantal bekende economisch-theoretische
evenwichtsmodellen, verschillende aanpassingsprocessen en kijken we of deze aanpassingsprocessen er toe leiden dat de economie naar een evenwicht convergeert. De verschillende aanpassingsprocessen hebben twee belangrijke gemeenschappelijke aspecten die we
eerst kort toe zullen lichten.
Een eerste gemeenschappelijk aspect is dat economische agenten in onze modellen
begrensd rationeel zijn. De hoofdrol in veel economische modellen is weggelegd voor
onbegrensd rationele agenten. Deze onbegrensd rationele agenten hebben volledige informatie over de keuzes die ze kunnen maken, over de gevolgen van die keuzes en over
de beperkingen waarmee ze rekening moeten houden. Omdat de individuele beperkingen
mede worden bepaald door de keuzes van andere economische agenten impliceert de aanname van onbegrensde rationaliteit in feite dat economische agenten de hele economische werkelijkheid kennen en in het bijzonder weten en kunnen voorspellen hoe andere
economische agenten zich zullen gedragen. Deze aanname is niet erg realistich. Daarom
is er de laatste decennia in de economische theorie steeds meer aandacht besteed aan
zogenaamde begrensd rationele economische agenten. Met begrensd rationele agenten bedoelen we agenten die bepaalde vuistregels gebruiken of het gedrag van andere agenten
imiteren om tot beslissingen te komen of agenten die op basis van de observaties van
bepaalde economische variabelen een beeld van de economische werkelijkheid vormen en
waar nodig bijstellen.
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Een tweede eigenschap van de verschillende modellen in dit proefschrift is dat de aanpassingsprocessen, al dan niet veroorzaakt door de aanwezigheid van begrensd rationele
agenten, vaak leiden tot complexe, niet-lineaire dynamische systemen. De dynamica van
deze niet-lineaire systemen kan convergeren naar een evenwicht maar kan ook leiden tot
periodieke oplossingen, of zelfs chaotische fluctuaties, waarbij het aanpassingsproces zich
zeer onvoorspelbaar lijkt te gedragen. Het ontstaan van dit soort endogene fluctuaties
blijkt in de meeste modellen in dit proefschrift eerder regel dan uitzondering te zijn.
Elk van de hoofdstukken in dit proefschrift behandelt een bekend evenwichtsmodel
en analyseert aanpassingsprocessen in zo'n evenwichtsmodel. Het bekendste model van
een aanpassingsproces is wellicht het zogenaamde tâtonnement proces. Het tâtonnement
proces is de meest eenvoudige modellering van de bekende "Wet van Vraag en Aanbod",
die zegt dat de prijs van een goed stijgt als de vraag groter is dan het aanbod en de prijs
daalt als het aanbod groter is dan de vraag. Dit proces convergeert slechts onder zeer
speciale voorwaarden naar een evenwicht. In Hoofdstuk 2 van dit proefschrift wordt de
dynamica van het tâtonnement proces bestudeerd in een eenvoudig symmetrisch algemeen
evenwichtsmodel met drie goederen. Het blijkt dat in dit eenvoudige proces periodieke
en chaotische fluctuaties op kunnen treden. Voor de symmetrische evenwichtsmodellen
kan coëxistentie van aantrekkers optreden. Deze coëxistentie van aantrekkers treedt ook
op voor asymmetrische evenwichtsmodellen die in zekere zin in de "buurt" van deze symmetrische evenwichtsmodellen liggen.
Een interessante eigenschap van een bepaald soort symmetrische evenwichtsmodellen
heeft te maken met het al of niet bestaan van asymmetrische evenwichten van deze modellen. Deze asymmetrische evenwichten blijken namelijk overeen te komen met zogenaamde perfect foresight cycles in een standaard versie van het zogenaamde overlappende
generaties model. Het overlappende generaties model is in feite een intertemporeel algemeen evenwichtsmodel met oneindig veel consumenten en oneindig veel goederen en heeft
een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van de niet-lineaire economische dynamica. Hoofdstuk 3 behandelt de equivalentie tussen de asymmetrische evenwichten van een
eenvoudig symmetrisch algemeen evenwichtsmodel en cycles in dit overlappende generaties model. Er worden ook een aantal voorbeelden van overlappende generaties modellen
besproken waarvoor met behulp van deze equivalentie aangetoond kan worden dat cycles
van elke willekeurige periode voorkomen.
De perfect foresight cycles uit Hoofdstuk 3 zijn in feite niet fundamenteel verschillend
van reguliere "stationaire" evenwichten. De vraag blijft dan hoe economische agenten
op zo'n evenwicht kunnen coördineren. In Hoofdstuk 4 worden in de context van een
overlappende generaties model begrensd rationele economische agenten geïntroduceerd
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die, op basis van tijdreeksen van prijzen of inflatievoeten, het onderliggende model van
de economie proberen te schatten. Doordat zij de beslissingen van economische agenten
beïnvloeden zijn deze schattingen zelf weer van invloed op de realisaties van de prijzen
en inflatievoeten. Er bestaat dus een constante interactie en wederzijdse beïnvloeding
tussen de economische werkelijkheid enerzijds en de percepties van de economische agenten
anderzijds. Binnen deze context worden verschillende leeralgoritmen geanalyseerd. In
sommige gevallen convergeren zowel de percepties van de economische agenten als de
feitelijke prijzen. In andere gevallen convergeren ze beide niet en blijven zowel percepties
als prijzen fluctueren. Het is ook mogelijk dat percepties convergeren naar een bepaalde
limiet terwijl de corresponderende prijzen blijven fluctueren. De agenten schrijven deze
prijsfluctuaties dan toe aan stochastische schokken van het economische systeem, hoewel
het economische systeem in feite deterministisch is. De uiteindelijke perceptie van de
economische agenten is dat model uit de door de economische agenten beschouwde klasse
van modellen dat het best bij de waargenomen prijzen past.
Een ander standaardmodel uit de economische theorie, het Cournot duopolie model, is
het onderwerp van Hoofdstuk 5. Weer is de vraag hoe begrensd rationele agenten kunnen
coördineren op een evenwicht, in dit geval het Cournot-Nash evenwicht. Waar de aandacht in Hoofdstuk 4 vooral uitgaat naar de interactie tussen de percepties van begrensd
rationele agenten en de complexe economische werkelijkheid ligt de nadruk in Hoofdstuk
5 meer op de interactie tussen heterogene agenten. Het Cournot duopolie bestaat daaruit
dat twee bedrijven concurreren op de markt voor een homogeen goed. Beide bedrijven
kiezen een bepaalde hoeveelheid om te produceren. Op basis van de totale geproduceerde
hoeveelheid komt een prijs tot stand welke, samen met de individueel geproduceerde hoeveelheid, bepaalt hoeveel winst de bedrijven maken. We gaan er nu van uit dat een grote
populatie bedrijven elke periode in paren gesplitst wordt, waarbij elk paar het Cournot
duopolie spel speelt. Elk bedrijf gebruikt een bepaalde gedragsregel om tot een beslissing over de geproduceerde hoeveelheid te komen. Sommige gedragsregels zijn erg simpel
terwijl andere gedragsregels erg complex kunnen zijn. Voor de implementatie van de
meer complexe gedragsregels zijn wellicht extra informatiekosten nodig. Er treedt een
evolutionaire competitie tussen de verschillende regels op. Het aantal bedrijven dat een
gedragsregel gebruikt die goed presteert, dat wil zeggen, een regel die tot hoge gemiddelde
winsten leidt, zal groeien, terwijl het aantal gebruikers van minder succesvolle regels zal
dalen. Het is dan mogelijk dat er endogene fluctuaties optreden volgens het volgende
scenario. Stel er zijn twee gedragsregels: een simpele goedkope regel en een ingewikkelde
regel die informatiekosten met zich meebrengt. Veronderstel verder dat als bijna alle
bedrijven de ingewikkelde strategie volgen het Cournot-Nash evenwicht stabiel is en als
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bijna alle bedrijven de simpele regel volgen het Cournot-Nash evenwicht instabiel is. Dit
betekent dat als bijna iedereen de eenvoudige regel hanteert, winsten zullen dalen en het
winstgevend is om de ingewikkelde regel te gaan gebruiken. Aan de andere kant, als bijna
iedereen de ingewikkelde regel gebruikt en iedereen dicht bij het evenwicht zit wordt het
winstgevend om de eenvoudige regel te gaan gebruiken, omdat dit geen informatiekosten
vereist. Als de evolutionaire druk hoog genoeg is zullen bedrijven heel snel switchen tussen
gedragsregels en treden er endogene fluctuaties op.
Een onbevredigend element in het tâtonnement proces van Hoofdstuk 2 is dat er een
veilingmeester nodig is om de prijzen te veranderen. Op de meeste markten komt zo'n
veilingmeester echter niet voor. In een meer realistisch prijsaanpassingsmodel bepalen de
producenten van de goederen dan ook zelf de prijzen van deze goederen en wel op een
zodanige wijze dat ze verwachten hun winst te maximaliseren. Hoofdstuk 6 geeft een kort
overzicht van dit soort prijsaanpassingsprocessen. Daarbij wordt er vanuit gegaan dat de
producenten begrensd rationeel zijn. Ze weten niet precies wat de vraag naar hun goed is
en houden geen rekening met het effect van de prijzen van andere bedrijven op de vraag
naar hun goed. Op basis van de informatie uit het verleden wordt een vraagcurve als een
lineaire functie van de eigen prijs geschat (het model dat de bedrijven schatten is dus niet
goed gespecificeerd). Op basis van verschillende aannames over de informatie die bedrijven
gebruiken kunnen we verschillende leeralgoritmen identificeren. In Hoofdstuk 6 worden
twee verschillende modellen nader besproken. In het eerste model nemen bedrijven waar
hoeveel ze hadden kunnen verkopen tegen hun laatste prijs. Bovendien nemen we aan dat
de bedrijven weten hoe gevoelig de vraag naar hun product is voor die specifieke prijs.
Ze weten de prijselasticitieit van de vraag naar hun product voor die prijs, bijvoorbeeld
omdat ze een klein marktonderzoek hebben uitgevoerd. Convergentie naar het evenwicht
treedt op als de wederzijdse prijsafhankelijkheid tussen de verschillende goederen niet te
groot is en de vraagfuncties niet te veel afwijken van lineaire vraagfuncties. Als aan deze
voorwaarden echter niet voldaan is dan is het mogelijk dat er periodieke en chaotische
fluctuaties optreden. In het tweede model in Hoofdstuk 6 kijken we wat er gebeurt als
bedrijven opeenvolgende data over de vraagfunctie gebruiken. We vinden dat er dan in
het algemeen convergentie optreedt naar een zogenaamd "conjectureel" evenwicht. De
verzameling van deze evenwichten is echter erg groot.
In de hoofdstukken 2 tot en met 6 is gebleken dat verscheidene marktmechanismen
kunnen leiden tot endogene fluctuaties in prijzen en hoeveelheden. Een belangrijke factor
die invloed kan hebben op fluctuaties en die tot nog toe buiten beschouwing is gelaten
is het gedrag van de overheid. In Hoofdstuk 7 wordt een model beschreven waarin de
electorale competitie tussen verschillende politieke partijen kan leiden tot endogene fluc-
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tuaties in lonen en werkgelegenheid. De intuitie is ruwweg de volgende. Elke politieke
partij zal een beleid willen voeren dat haar achterban bevoordeelt. Dit beleid heeft echter
ook invloed op de grootte van de achterban. Terwijl elk willekeurig lid van de achterban er gemiddeld op vooruit gaat kan de grootte van de achterban afnemen wat weer
tot een slechter verkiezingsresultaat van deze politieke partij kan leiden. Neem bijvoorbeeld de situatie waarbij een politieke partij alle werknemers werkzaam in een bepaalde
sector vertegenwoordigt. Het instellen van een minimumloon boven het evenwichtsloon
is voordelig voor deze werknemers. Zo'n minimumloon betekent echter ook dat een aantal werknemers uit deze sector ontslagen zal worden en daarmee dat de achterban van de
politieke partij slinkt. Dit kan er voor zorgen dat een andere politieke partij aan de macht
komt die deze situatie weer herstelt waarbij we weer bij de beginsituatie zijn aangekomen.
In Hoofdstuk 7 wordt dit mechanisme nader onderzocht in een eenvoudig algemeen evenwichtsmodel met twee sectoren en twee politieke partijen. Daar wordt aangetoond dat er
inderdaad politieke conjunctuurgolven op kunnen treden.
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