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Hett onderwerp van dit proefschrift zijn economische fluctuaties. Al zolang 
economischee data worden geregistreerd worden op- en neergangen in 
economischee variabelen waargenomen. Voor- en tegenspoed wisselen 
elkaarr af, fortuinen zijn gemaakt en verloren. Perioden van hoge 
werkgelegenheidd en welvaart worden afgewisseld met perioden van 
werkloosheidd en armoede. 

Dee economische theorievorming is zich pas vanaf het eind van de 
negentiendee eeuw bezig gaan houden met de relatie tussen periodes van 
stagnatiee en groei. In hoofdstuk twee worden deze conjunctuurtheorieën 
verdeeldd met behulp van het onderscheid tussen de impuls, de initiële 
schok,, en het propagatie-mechanisme, dat verantwoordelijk is voor de 
gevolgenn die deze schok heeft voor de dynamiek van de economie 
(Frisch(1933)).. De verdeling vindt plaats naar de aard van de impuls 
(monetairr of reëel) en het propagatie-mechanisme (eveneens monetair of 
reëel).. Belangrijker dan deze verdeling is de controverse over de mate 
waarinn de economische fluctuaties endogeen of exogeen zijn. Met andere 
woordenn zijn economische fluctuaties een blijvend fenomeen, veroorzaakt 
doorr relaties binnen het economische systeem (endogene benadering) of 
tijdelijkee aanpassingen na een initiële verstoring (exogene benadering). Het 
verschill  tussen de endogene en de exogene benadering is terug te vinden in 
theoretischh en empirisch onderzoek. De exogene benadering analyseert de 
initiëlee verstoringen die de oorzaak zijn van economische veranderingen 
enn de weg naar het oude of een nieuw evenwichtssituatie. Deze 
aanpassingenn kunnen de vorm aannemen van gedempte fluctuaties. De 
endogenee benadering legt de nadruk op de economische relaties die 
endogenee fluctuaties veroorzaken. Deze fluctuaties worden beïnvloed door 
(exogene)) verstoringen. Deze analyses leidden tot verschillende conclusies 
voorr de effectiviteit en wenselijkheid van overheidsingrijpen. De visies 
variërenn van niet kunnen en mogen ingrijpen tot een actieve rol voor de 
overheid. . 

Inn hoofdstuk twee worden de verschillende conjunctuurtheorieën 
behandeld.. Hier worden de volgende propagatie-mechanismen 
onderscheiden: : 
-- Monetair mechanismen: het gedrag van banken, spaarders en 
ondernemingenn bepalen de prijzen en de (reële) rente. Hierdoor kunnen 
puurr monetaire, maar ook reële cycli ontstaan. 
-- Reële mechanismen: de temporele en intertemporele verdeling van het 
inkomenn over de verschillende categorieën als de consumptie als de 
investeringenn kunnen onevenwichtigheden veroorzaken die cycli tot 
gevolgg hebben. Daarnaast ontstaan door de "time to build", de vertraging 
tussenn het bestellen en de levering van investeringsgoederen, 
onevenwichtighedenn tussen de productiecapaciteit en de gewenste 
productie,, wat tot investeringscycli kan leidden. 
-- Psychologische mechanismen: het geloof in een (onverwachte) op- of 
neergangg kan economische fluctuaties tot gevolg hebben. Naast 
verwachtingenn speelt de mate waarin informatie correct is en de houding 
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tenn opzichte van (beleggings-) risico's een rol bij het tot stand komen van 
economischee cycli. 
-- Politieke mechanismen: de wens om herkozen te worden kan, afhankelijk 
vann de onderliggende structuur, economische fluctuaties tot gevolg hebben. 

Dezee verschillende mechanismen verklaren binnen de behandelde 
theorieënn het optreden van economische fluctuaties. In de complexe 
realiteitt zullen meerdere mechanismen een rol spelen en kunnen zij elkaar 
onderlingg beïnvloeden. 

Dee vraag blijf t of de economische fluctuaties, volgend uit bovenstaande 
mechanismen,, gedempte fluctuaties zijn, veroorzaakt door exogene 
oorzakenn of deel uitmaken van de economische structuur (endogene 
benadering).. Met name de wiskundige uitwerking van de verschillende 
conjunctuurtheorieënn leidde tot de conclusie dat deze cycli gekenmerkt 
werdenn door regelmatige fluctuaties, die alleen optraden voor speciale 
waardenn van de parameters. Deze regelmaat, en ook de specifieke waarde 
vann de parameters worden in de realiteit niet waargenomen. De conclusie 
vann mathematische economen als Frisch(1933) was dan ook dat 
economischee fluctuaties in de afwezigheid van nieuwe verstoringen op 
termijnn verdwijnen. De blijvende fluctuaties in de economische data 
wordenn dan veroorzaakt door een combinatie van exogene verstoringen en 
economischee starheden die onmiddellijke aanpassingen beletten. 

Hoofdstukk drie introduceert de chaotische dynamiek. Chaos is een 
wiskundigg concept dat oorspronkelijk als puur wiskundig fenomeen werd 
uitgewerkt.. Het gaat hierbij om een structuur die na een verstoring 
blijvendee fluctuaties vertoond die vaak niet van "witte ruis" te 
onderscheidenn zijn. Aan de hand van een simpel productie-belastingmodel 
wordenn de belangrijkste kenmerken van chaos geïntroduceerd. Afhankelijk 
vann de parameters worden verschillende soorten dynamiek waargenomen: 
monotonee beweging naar het evenwicht, regelmatige periodieke cycli of 
chaos.. In het speciale geval van de logistieke vergelijking laten Li en 
Yorke(1975)) zien dat als een periode-3 cyclus optreed, ook chaos tot de 
mogelijkhedenn behoort. Om de verschillende soorten dynamiek zichtbaar te 
makenn wordt gebruik gemaakt van de zogenoemde bifurcatiediagrammen 
enn Lyapunov karakteristieke exponenten. 

Empirischh onderzoek laat zien dat het optreden van chaos in economische 
dataa niet kan worden verworpen, maar ook niet eenduidig worden 
bewezen.. Problemen die zich voordoen zijn: 
-- het feit dat "chaotische data" moeilijk van "witte ruis" te onderscheiden is; 
-- de noodzaak voor lange tijdseries; 
-- de accuratesse van de metingen, gezien de gevoeligheid van chaotische 
systemenn voor de beginwaarde van de variabelen; 
-- de aanwezigheid van verstoringen en "ruis" in de data; 
-- micro-economisch chaotisch gedrag hoeft niet zichtbaar te zijn in de 
macro-economischee data. 
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Al ss de economie kan worden voorgesteld als een chaotisch systeem zijn de 
mogelijkhedenn om de economie te beïnvloeden in te delen in drie 
categorieën.. All e drie manieren van ingrijpen vereisen een gedegen kennis 
vann de huidige en de gewenste situatie en van de structuur van de 
economie. . 

Inn de eerste plaats kan de te beïnvloeden variabele continu worden 
bijgestuurdd (discreet economisch beleid). De overheid probeert via kleine 
aanpassingenn in het beleid de doelvariabele (werkloosheid, inflatie) richting 
gewenstee waarde te bewegen. In de tweede plaats kan de parameter die 
verantwoordelijkk is voor het optreden van chaos terug gebracht worden tot 
eenn waarde waarvoor de economie stabiel is (gedragsbeïnvloeding). De 
privatee sector bepaalt zelf de activiteiten, maar via beïnvloeding wordt 
geprobeerdd het gedrag van de private sector in overeenstemming te brengen 
mett de doelstellingen van de overheid. 
Tenslottee kan de structuur van de economie dusdanig worden gewijzigd dat 
dee verantwoordelijke non lineariteit wordt verwijderd (structurele 
wijzigingen).. Via direct ingrijpen (bijvoorbeeld economische wetgeving) 
wordtt het gedrag van de economische subjecten dusdanig veranderd dat het 
mechanismee verantwoordelijk voor de fluctuaties verdwijnt. 

Inn hoofdstuk vier worden de conclusies uit hoofdstuk drie gebruikt om een 
aantall  economisch modellen die chaotische fluctuaties genereren te 
analyseren.. Dit zijn: 
a)) Overlappende generatie modellen: chaos hangt af van een negatieve 
relatiee tussen de rente en de besparingen, van een sterke complementariteit 
tussenn arbeid en kapitaal of van de intertemporele substitutie van 
consumptiee over de verschillende perioden, afhankelijk van het soort 
modell  dat wordt gebruikt. 
b)) Imperfecte concurrentie: afhankelijk van de gedragsveronderstellingen 
kann de economie chaotische fluctuaties vertonen door de oligopolische 
marktstructuur. . 
c)) Financiële markten: hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen modellen 
diee chaotische fluctuaties in de aandelenmarkten verklaren door het gedrag 
vann verschillende soorten beleggers en modellen die fluctuaties in 
productiee verklaren uit de interactie tussen de monetaire en reële sector. 
d)) Groei: de verspreiding van een innovatie via de logistische vergelijking 
kann chaotische fluctuaties tot gevolg hebben. 

Dee laatste twee hoofdstukken, vijf en zes, behandelen een economie waarin 
dee markten elkaar beïnvloeden. In de monetaire sector wordt de rentevoet 
bepaaldd door de spanning tussen de vraag naar kredieten en het aanbod van 
besparingen.. Op de arbeidsmarkt wordt het loon(aandeel) bepaald door de 
vraagg naar en het aanbod van arbeid. De productiekosten (lonen en rente) 
bepalenn de feitelijke winstvoet op de goederenmarkt. Deze bepaalt het 
toekomstigee aanbod van goederen en daarmee de vraag naar krediet en de 
vraagg naar arbeid. 

Inn hoofdstuk vijf wordt verondersteld dat op beide markten onafhankelijk 
vann elkaar cycli ontstaan: een spaar-rente cyclus in de monetaire sector, een 
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Ioon-bezettingsgraadd cyclus in de arbeidsmarkt. Door de wederzijdse 
beïnvloedingg (of koppeling in de terminologie van Goodwin(1947)) 
ontstaann op nationaal niveau cycli in productie, werkgelegenheid en 
inflatie.. Deze nationale fluctuaties wijken af van zowel de marktfluctuaties 
diee resulteren als de markten onafhankelijk van elkaar fluctueren als van 
dee theoretisch verwachte correlaties. Deze laatste observatie is afhankelijk 
vann de verschillen in amplitude en periodiciteit van de afzonderlijke cycli. 
Naarmatee de onafhankelijke cycli meer aan elkaar gelijk zijn, zullen de 
nationalee fluctuaties zich conformeren aan de theoretische correlaties. 
Hetzelfdee geldt voor de inflatie-werkgelegenheidscurve. Op basis van het 
modell  wordt een negatief verband verwacht tussen inflatie en 
werkgelegenheid:: een toename in de productie doet het aanbod (en de vraag 
naarr arbeid) sneller stijgen dan de vraag naar goederen. De simulaties laten 
echterr een positief verband zien. Dit wordt veroorzaakt door het 
verschuivenn van de parameters, die afhankelijk zijn van variabelen in uit 
dee voorafgaande periode. Alleen als de periodiciteit van de onafhankelijke 
cyclii  in beide markten nagenoeg gelijk is, wordt de positieve correlatie 
hersteld. . 

Inn hoofdstuk zes wordt ook verondersteld dat de rente door de banken 
bepaaldd wordt, op basis van de spanning tussen de vraag naar krediet en de 
aanwezigee spaargelden. Op de arbeidsmarkt wordt het loon bepaald door de 
vraagg naar en het aanbod van arbeid. In tegenstelling tot in het 
voorafgaandee hoofdstuk wordt hier aannemelijk gemaakt dat de markten 
opp zichzelf geen fluctuaties vertonen. Als sprake is van wederzijdse 
beïnvloedingg zal sprake zijn van chaotische fluctuaties. Het blijk t dat het 
optredenn van chaos onafhankelijk is van de omvang van de 
koppelingsparameter:: koppeling van de markten is een noodzakelijke 
voorwaarde,, maar niet voldoende. Op de individuele markten moet sprake 
zijnn van een sterke tendens naar evenwicht. 
Naastt de tendens naar evenwicht op de afzonderlijke markten kan chaos 
ookk ontstaan omdat de afzonderlijke markten ieder streven naar een eigen 
evenwichtssituatie,, die afwijkt van het nationale evenwichtsniveau. 

Inn beide gevallen kan de overheid de fluctuaties beïnvloeden, maar dit zal 
alleenn een blijvend effect hebben als de structuur van de economie 
(beïnvloedingg gedrag, automatische stabilisator) wijzigt. Het gevaar bestaat 
echterr dat als de overheid eigen doelstellingen nastreeft, die niet in 
overeenstemmingg zijn met de algemene evenwichtssituatie van de 
economie,, dit ingrijpen een extra destabiliserende invloed heeft. 

Inn het algemeen kan gesteld worden dat economische fluctuaties ontstaan 
doorr het streven naar evenwicht in de verschillende sectoren van de 
economiee (evenwicht op de geldmarkt, de arbeidsmarkt, politieke 
doelstellingen,, buitenlandse invloeden). Juist door de grote mate waarin de 
economischee subjecten op de verschillende markten in overeenstemming 
zijnn over het te bereiken partiële evenwicht destabiliseert de economie als 
geheel. . 
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