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Samenvatting in het Nederlands

Deze dissertatie gaat over de empirische analyse van macroeconomische fluctuaties en

economische groei. Het beantwoordt fragmenten van de grote vragen die impliciet gesteld

zijn in de titel. De dissertatie addresseert in twee delen verschillende aspecten van de

ontwikkelingspuzzel: het begrijpen hoe macroeconomische volatiliteit ontwikkeling bein-

vloedt, vanuit zowel het consumptieperspectief als het productieperspectief. Deel 1 bevat

twee empirische essays over de conjunctuurcycli die inherent zijn aan consumptiereeksen.

Deel 2 bevat twee empirische essays over groeivolatiliteit, en de theoretische aspecten van

stochastische schokken in groei en in de convergentiesnelheid.

Hoofdstuk 1 bevat een algemene introductie tot de thesis.

Hoofdstuk 2 maakt de balans op van recente ontwikkelingen in het debat over “Opti-

mum Currency Area” (OCA, oftewel het optimaal valutiegebied) en is gebaseerd op ver-

schillende parametrische en non-parametrische modellen. Het stelt dat de welvaartskosten

van conjunctuurcycli – gedefinieerd als de compenserende factor oftewel de procentuele

toename in consumptie in alle periodes en toestanden die noodzakelijk is om een represen-

tatieve consument onverschillig te laten zijn tussen een vlak en fluctuerend verbruikspad

– tussen de 11 en 48 procent hoger zijn voor landen in sub-Sahara Africa buiten de CFA

Franc Zone (11 landen in onze steekproef) dan voor landen in de monetaire unie (25 lan-

den in onze steekproef).1 Een parametrische t-test voor twee steekproeven laat echter zien

dat deze resultaten niet voldoende robuust zijn in gemiddeldverschilvergelijkingen, wat

een bijkomende consequentie suggereert voor het decennialange vaste-wisselkoersenbeleid

van de CFA Franc. Uit de verschillende opties beschikbaar voor de monetaire unie stelt

dit hoofdstuk een semi-flexibel-wisselkoersenbeleid voor, en pleit voor het koppelen van

de CFA Franc aan een selectie van internationale valuta in plaats van alleen de Euro.

Hoofdstuk 3 combineert een robuust recursief raamwerk à la Epstein and Zin (1989)

met een sterk structurelebreukalgoritme dat congruent is met dat van Bai (1997), Bai and

Perron (1998), en Bluhm et al. (2016), om zowel de welvaartsstijging van het volledig elim-

ineren van macroeconomische consumptieschommelingen alsmede de welvaartsstijging van

1De CFA Franc Zone is een meer dan zeventig jaar oude monetaire unie in sub-Sahara Afrika. Mo-

menteel zijn de meeste voormalige Franse kolonies in West en Centraal Africa lid – Benin, Burkina Faso,

Kameroen, de Centraal Afrikaanse Republiek, Ivoorkust, Tsjaad, Gabon, Mali, Niger, de Democratische

Republiek Congo, en Togo – met als opvallende uitzonderingen Equitoriaal-Guinea en Guinee-Bissau.
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één additioneel procentpunt groei in consumptie ad infinito af te leiden. Van 37 lagere-

en lagere-middeninkomenslanden – van wie er 24 in sub-Sahara Afrika liggen – is jaar-

lijkse data verzameld. Deze data laat consequent zien dat de baten van het stimuleren

van de consumptiegroei de baten van consumptiestabilisatie overtreffen. Dit resultaat

rechtvaardigt het decennialange groei-stimulerende beleid van ontwikkelingslanden. Daar-

bovenop – en dit is centraal in de zoektocht van Hoofdstuk 3 – laten we zien dat structurele

breuken niet uitmaken voor de welvaartsstijgingen die voortvloeien uit het elimineren van

consumptieschommelingen, terwijl ze dat consequent wél zijn voor de welvaartsstijging

van een additioneel procentpunt consumptiegroei.

Hoofdstuk 4 onderzoekt de complexe verhoudingen tussen de structurele karakter-

istieken van economische ontwikkeling en macroeconomische volatiliteit, daarbij gebruik-

makend van zowel een lineair panelmodel als een drempelpaneelbenadering. De analyse

is gebaseerd op een nieuwe macro-panel dataset van de bijdragen van de verschillende

sectoren aan het BNP en de volatiliteit van groeicijfers voor 108 landen over de pe-

riode 1960 tot 2010. De afhankelijke variabele – de groeivolatiliteit – wordt gemeten

als de standaardafwijking van opeenvolgende vijf-jaarlijkse per capita BNP groeicijfers.

Structurele karakteristieken zijn de mate van sectorspecialisatie, het aandeel van de in-

dustriesector en het aandeel van de moderne sector in het BNP. Het hoofdstuk laat zien

dat een hoger aandeel van de industrie, een hoog en toenemend aandeel van de moderne

sector, alsmede een meer gediversifieerde productiestructuur allemaal bijdragen aan een

verminderde volatiliteit van groeipatronen. Tevens ontdekten we – toen we het drem-

pelmodel gebruikten om mogelijke non-lineairiteiten te onderzoeken – dat de impact van

de economische structuur op groeivolatiliteit staat of valt met een specifieke drempel van

de productiestructuur van de economie, het oorspronkelijke per capita inkomensniveau

in 1960, de bevolking in datzelfde jaar, en in mindere mate een drempelniveau van het

aandeel van export aan het BNP.2

Hoofdstuk 5 introduceert een nieuw stochastisch model van zeldzame rampen –

gedefinieerd as een verzameling van gebeurtenissen met een lage waarschijnlijkheid maar

met een enorm negative effect op economische variabelen (voornamelijk consumptie) – en

onderzoekt hun overkoepelende gevolgen voor zowel de steady-state economische groei als

de convergentiesnelheid. Het volgt een groeiende trend in de macroeconomie- en financiële

literatuur. Rekening houdend met Barro (2006), Gourio (2012), Fernández-Villaverde

and Levintal (2017), laat het in een louter theoretische setting zien dat een zeldzame

ramp de steady-state economische groei – afgeleid van een standaard Eulervergelijking

– bëınvloedt door middel van de verwachte waarde van het rente equilibrium. Het laat

ook zien dat een zeldzame ramp de convergentiesnelheid ontregelt door middel van de

2Dit hoofdstuk is gebaseerd op een gezamenlijk artikel geschreven met Neil Foster-McGregor van UNU-

MERIT, wat op zijn beurt weer bouwt op het artikel van Foster-McGregor et al. (2015), een achtergrond-

sartikel voor het Industrial Development Report uit 2016 van de Industriële Ontwikkelingsorganisatie van

de VN, UNIDO.
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productie-elastictiteit in relatie tot het steady-state ‘intensieve vorm’ kapitaal, en dat de

richting en omvang van deze ontregeling afhangt van hoe de nieuwe waarde van deze elas-

ticiteit zich verhoudt tot het aandeel van kapitaal in de totale productie als er geen schok

is.3

Hoofdstuk 6 sluit de dissertatie af met enkele beleidsaanbevelingen en voorgestelde

richtingen voor toekomstig onderzoek.

3De steady-state economische groei is een groeipad waarbij alle per capita variabelen (productie, kap-

itaal, consumptie, etcetera) met dezelfde snelheid groeien als de totale factor productiviteit.
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