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Een economische schok is een drastische verandering in het evenwicht of de 

continuïteit van een systeem. De wereld wordt gekenmerkt door een 

veelheid van schokken. En elke schok lijkt de economie op een andere wijze 

te beïnvloeden.  Wil men schokken analyseren dan zal allereerst een 

classificering dienen plaats te vinden.. In deze studie zullen de volgende 

typen van schokken worden onderscheiden: natuurlijke schokken, 

marktschokken en door de overheid gecreëerde schokken. In de categorie 

van natuurlijke schokken vallen natuurlijke rampen, zoals droogtes en 

overstromingen. Marktschokken zijn schokken die de marktverhoudingen 

beïnvloeden. Ten slotte zijn er nog schokken die veroorzaakt worden door 

beleidsveranderingen zoals liberalisatie en wijzigingen in het fiscaalbeleid 

die ingezet worden door politici. 

Daarnaast kunnen schokken geclassificeerd worden naar hun duur. Men 

onderscheidt eenmalige schokken en continue schokken. Eenmalige 

schokken zijn van korte duur. Eenmalige schokken zijn verder onder te 

verdelen in eenmalige-overgangs schokken en eenmalige-permanente 

schokken. Het eerste soort kenmerkt zich doordat het systeem terugkeert 

naar de oorspronkelijke toestand, terwijl de tweede van blijvende aard is. 
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Een aardbeving is een voorbeeld van een eenmalig-permanente en continue 

schok en de tijdelijke uitval van elektriciteit is bijvoorbeeld een eenmalige 

schok. 

Ten slotte is nog een classificatie naar de aard van schokken mogelijk. 

Het overgrote deel van schokken is exogeen. Een aardbeving is een goed 

voorbeeld. Daarentegen zijn sommige schokken endogeen, die het gevolg 

zijn van de intrinsieke kenmerken van een systeem. Een passend voorbeeld 

is de door marktontwikkelingen gestimuleerde technologie schokken. 

Dit proefschrift betoogt dat schokken diepgaander en systematischer 

bestudeerd moet worden vanwege een aantal redenen. Allereerst zijn 

schokken onverwachte gebeurtenissen! Het onvoorspelbare karakter van 

schokken houdt in dat economische actoren niet in staat zijn om voortijdige 

maatregelen te nemen tegen schokken. Verwachtingen spelen derhalve niet 

of nauwelijks een rol. Vervolgens beïnvloeden schokken de economie zowel 

via directe als indirecte kanalen, die elkaar mogelijk tegenwerken met 

betrekking tot hun invloed op de economie. Ten derde is een systematische 

behandeling nodig om fundamentele vragen te beantwoorden, zoals (1) zijn 

de gevolgen van alle schokken te herstellen?; (2) is het beter om het herstel 

te laten geschieden door de marktwerking of zou de overheid moeten 

ingrijpen?; (3) is er een rol weggelegd voor de overheid gedurende het 

herstel? Een systematische behandeling van deze en soortgelijke vragen kan 

leiden tot een meer coherente studie van schokken. De vier essays in dit 

proefschrift leveren aan de hand van een ‘deterministisch groei raamwerk’ 

een antwoord op de voorgaande vragen. 
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De Essays en Bevindingen 

 

Het eerste essay is een uitbreiding van Romer’s (1990) endogene 

technologie model en bestudeert technologische schokken, energie prijs 

schokken (als een input van de productie van halffabrikaten), en 

beleidsschokken. In essentie passen wij het Romer-model op twee manieren 

aan. Ten eerste houden wij rekening met de energieconsumptie van 

halffabrikaten. Ten tweede zijn halffabrikaten heterogeen vanwege 

endogene technologische verandering van energiebesparing. In dit model 

worden prijsschokken, en belastingen op inputprijzen als voorbeelden 

gebruikt van marktschokken en beleidsschokken.  

Prijsschokken zijn hier veranderingen van energieprijzen. Een toename 

van energieprijzen is exogeen in het model en kan worden geanalyseerd als, 

eenmalig- overgankelijk, eenmalig-permanent of continu. Het model laat 

zien dat een continu stijgende energieprijs negatieve groei-effecten zal 

hebben op de economische groei als gevolg van stijgende gebruikerskosten 

van halffabrikaten en zullen dan ook leiden tot een afname van de opbrengst 

van deze halffabrikaten. Dit vermindert de prikkel om nieuwere, betere 

halffabrikaten te produceren. Het model laat zien dat de groei zal afnemen 

wanneer de toename van de energieprijzen daadwerkelijk stijgt, tenzij 

beleidsmaatregelen worden genomen die de negatieve effecten op research-

prikkels tegengaan. 

We bestuderen overheidsschokken (belastingen) in het essay op twee 

manieren: een energiebelasting met en zonder teruggave in de vorm van een 

R&D subsidie. Een dergelijke beleidsreactie kan nodig zijn om de afname 

van groei als gevolg van een energieprijsstijging te verzachten. De invoering 

van een subsidie zal de winstgevendheid van halffabrikaten veranderen. Dit 

 



 240

zal invloed hebben op de allocatie van productiemiddelen op R&D en de 

productie van finale goederen. De constante groeisnelheid zal hierdoor 

veranderen. De studie laat zien dat groei negatief zal worden beïnvloed en 

tevens dat een relocatie van productiemiddelen in de richting van R&D zal 

plaatsvinden indien geen subsidie wordt gegeven. Wordt er wel subsidie 

gegeven dan zal de groei stijgen. De uitkomsten zijn afhankelijk van het 

aandeel van R&D werkgelegenheid in totale werkgelegenheid. Een 

belangrijke conclusie is dat toenemende inputprijzen (met of zonder 

belastingsysteem), alleen niet genoeg zijn om R&D inspanningen op te 

wekken, de overheid dient in te grijpen.  

Het tweede essay is een onderzoek naar een empirische regelmatigheid, 

die stelt dat drastische technologische veranderingen in clusters voorkomen, 

en naar de invloed van zulke clusters op de groei. Het essay laat zien dat 

drastische technologische veranderingen cyclisch zijn, omdat alleen in tijden 

waarin de winsten afnemen men in fundamentele technieken investeert. Het 

model incorporeert, in essentie, een endogeen technologische 

veranderingsstructuur. De input nodig voor de productie van finale goederen 

zijn samengestelde producten. Ieder samengesteld product is geproduceerd 

door opnieuw een verzameling van tussenschakels. Het primaire 

halffabrikaat is gemodelleerd als in Romer (1990). De productie van 

complementaire halffabrikaten is gevoelig voor dalende winsten. Het 

dalende karakter van winsten duidt erop dat op sommige momenten 

primaire R&D winstgevender wordt dan toegepaste R&D. Onderzoekers 

schakelen heen en weer tussen toegepaste en primaire onderzoekssectoren. 

Dit veroorzaakt een cyclus in de vooruitgang van drastische technologieën 

en economische activiteit.  
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Het essay is om meerdere redenen interessant vanuit het oogpunt van 

schokken. Op de eerste plaats zijn technologische schokken continu 

(alhoewel ze tussen toegepaste technologieën en drastische technologieën 

schommelen). Het model laat zien dat wanneer de winstgevendheid van de 

heersende technologie afneemt de R&D afdeling, die werkelijke winsten 

bemachtigt van de tussenliggende sectoren, terugkeert naar primaire R&D. 

Daarom brengt het model continu technologische veranderingen voort. Ten 

tweede zijn schokken endogeen. Een primaire technologieschok of een 

toegepaste technologieschok komt voort uit een endogene allocatie van 

R&D, die reageren op de winstgevendheid. Ten derde hebben primaire 

technologische schokken en toegepaste technologische schokken 

asymmetrische invloeden op de outputproductie van de economie. Deze 

karakteristieken van het model laten zien dat de centrale vraag van een 

beleidsmaker zou moeten zijn: hoe deze schokken te pareren om de 

tijdelijke outputafname te minimaliseren. 

Het derde essay is een voorbeeld van de invloed van natuurlijke 

(fysische) verstoringen op de groei. Aan de ene kant kunnen grote 

aardbevingen substantiële kosten veroorzaken. Aan de andere kant zien we 

dat economieën na catastrofale aardbevingen  relatief snel herstellen. Dit 

essay analyseert de groei-implicaties van een aardbeving door middel van 

Uzawa’s “two-sector growth”-model. Dit model is een  studie over 

natuurlijke schokken. Meer specifiek veronderstellen wij dat een aardbeving 

de woningmarkt treft. Dit is overduidelijk een eenmalig permanente schok. 

We bestuderen de directe en indirecte invloed van schokken op 

overgankelijke en stabiele gevallen. Allereerst bestuderen wij de directe 

gevolgen van een aardbeving gedurende de overgangsperiode. Hieruit blijkt 

dat de directe effecten van een aardbeving op huisvesting snel worden 
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hersteld. Deze bevinding hangt samen met de veronderstelde neoklassieke 

productietechnologie. Ten tweede bestuderen we de indirecte effecten van 

aardbevingen in de overgangsperiode. Het gevolg van een grote aardbeving 

is de verwoesting van de woningmarkt (de literatuur ondersteunt de 

gedachte dat de woningmarkt het meest getroffen wordt door aardbevingen). 

Ter compensatie zouden er meer middelen moeten worden overgeheveld 

naar de woningmarkt, hetgeen invloed heeft op de besparingen. Het model 

onderzoekt de effecten op de groei door deze veranderingen in besparingen. 

We concluderen dat het misschien ‘beter’ zou zijn om meer middelen over 

te hevelen naar kapitaalproductie dan naar de woningmarkt. Dit omdat 

investeringen in de productiesector een gunstige invloed heeft op de groei. 

Ten derde kijkt het model naar schokken op de lange termijn. Er wordt 

verondersteld dat permanente veranderingen in besparingen, permanente 

veranderingen betekenen in de kwaliteit  van huisvesting. We laten onder 

andere zien dat een toename in de besparingen, de kapitaalvoorraad op lange 

termijn doet toenemen terwijl een toename van besparingen ten gunste van 

huisvesting de kapitaalgoederenvoorraad op lange termijn doet afnemen. 

De vierde essay van dit proefschrift bestudeert een uitzonderlijk geval. 

Wij verlaten de neoklassieke wereld, waardoor niet langer geldt dat alle 

(fysische) schokken zonder voorbehoud hersteld worden. Hiervoor 

gebruiken we een ‘AK’-model. In tegenstelling tot neoklassieke 

groeimodellen komt een ‘automatische herstelmechanisme’ niet op gang. 

We laten zien dat marktwerking niet in staat is om het evenwicht 

automatisch te herstellen. Deze bevinding roept de vraag op of er een 

onmisbare rol is weggelegd voor de overheid om het proces van herstel te 

‘sturen’ na een schok. Er blijkt een theoretische mogelijkheid aanwezig te 
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zijn voor interventie van een ‘social planner’ om de gevolgen van een schok 

te herstellen. 

Ter conclusie draagt dit proefschrift op twee manieren bij aan de 

relevante literatuur. Ten eerste geeft het een nieuwe interpretatie aan de 

bestaande groei-literatuur vanuit het oogpunt van schokken. Ten tweede 

gebruikt het de groei-theorie om de belangrijke gevolgen van schokken te 

analyseren. 
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