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Nederlandse samenvatting 

Dil proefschrift gaan over de achtergronden en eerste resultaten van de onewikkeling 
van h.iet zogenaamde Economiespel. Hei Ecoriorniespel is een spel over de relatie 
iussein bedrijfsheslissingen en macro-economische olntwilckelii~gen. Macro-economie 
gaat over verschijiaselen zoals inflatie en werkloosheid. Wet spel wordt gespeeld op 
een computernetwerk. Er is ékn centrale computer, die alles doomkent. De andere 
computers representerm bedrijveili. Op elke computer leidt een groepje spellers een 
bedrijf. Al deze bedrijven concurreren miet elkaar op de afzetmarkt. Ook op de ar- 
beidsmarkt, de mmkt voor investeringsgoedercai en de vermogensmarkt zijn de bedri~- 
ven van elkam afhankelijk. Alle andere actoren in de econori.iie, zoals consuinenteii. 
overheid en banken, worden door het computerprogramnuia of de spellleiidcr geleid. De 
spelleider leidt het spel in, coördineert het verloop van het spel, adviseert de spelers 
bij hun beslissingen en kan desgewenst in het spel ingrijpen. Om de resultaten van 
het spel nier teveel te beilivloeden, probeert laij echter zo min mogelijk heil in- 
hciudeli~ke verloop van het spel te sturen. Aangezien een belangrijk gedeelte van de 
macro-economische dynamiek door de beslissinge11 van bedrijven word1 veroorzaakt, 
kan een groot deel van de werkloosheid, inflatie, en dergelijke, worden, verklaard uit 
dc beslissingen van de spelers. 

Het Economiespel kan zowel voor onderwijs als onderzoek worden gebrwikl. 
Hoewel het ontwikkeld is vanuit een vrij kritische invalshock met betrekking lot de 
gebruikelijke benadering van cconomie in onderwds en onderzoek, is dcze achter- 
grond niet van belang voor her gebruik van het spel. Toch wordr i11 heiofdsauk 1 
aandacht besteed aan het feit dal een fundamenteel macro-economisch coördinatie- 
probleem wordt ontweken i11 de meeste leerboeken en ook in  het onderzoek. Dit 
coördinatieprobleem is voor bet eerst beschreven door Keynes in een boek geliaeld 
T h e  General Theory af Employment, lnterest and WIrrncy"C2936). In dit boek valt 
Keyraes de wat hij neeint 'Klassieke' opvatting aan volgens welke een vrije en Ilexi- 
bele markteconomie zondcr overheidsingrijpen autornalicch leidt lot eerr evenwichtigc- 
macro-ecoiiorriie zonder langdurige werkloosheid. In de Klassieke theorie moet 
werkloosheid worden opgelost door het verlagen van de lonen en het flexiblilisercn 
van de cconomie. In de gedachtengang van Keynes kan za een verlaging van de 
lonen het probleem verergeren doordat een lager loon tot minder inkomen leidt en dit 
lagere inkoinen de consumptie doet dalen. Deze verlaging van de consumptte verlaagt 
de vraag naar proclukten van bedrijven, zodat dcze bedrijven menasen xullen ontslaan. 

Het door Keynes beschreven probleem heeft direct te maken me1 de rol van geld 
in een economie. Immers, als consiurnenten minder conwmeren xullen ze volgens de 



zogenaamdc %~wantifeltstheor~e3hnr geld gaan beleggen, bijvoorbeeld door het op 
een cpaarrekening van een bank te zetten Deze bank zal proberen dat geld uit Ee 
lesren, Als dat tegen de huidige rente niet lukt, zullen ze de rente gaan verlagen; het 
is iirimers beler om uit tc lenen tegen een lagere rente dan helemaal niet uit te lenen. 
De verlaging van de rente stimuleert de bested-cllngen weer. Als er dus vanwege een of 
andere reden ze weiinig vraag is, saY varuzelf een daling van de rente de vraag weer 
doen aantrekken. 

Als het hiervoor beschreven rente-mechanisme niet werkt, is er nog een tweede 
stabiliserend mechanisme: prijsaanpassing, Als er te weinlg vraag naar eindprodiukten 
IS, xulllen ondernemers beslissen om hun prijzen te verlagen. Hierdoor kan er met 
dezelfde hoeveelheid geld meer gekocht worden, hetgeen de economie weer doet 
aantrekken. De hier beschreven rente- en prqsrnechanisrnen leiden er dus boe dat geld 
altijd direct of ~ndirect besreeel wordt, zodat een tekort aan geaggregeerde (= nationale 
lof totale) vraag op lange termijn uitermace onwaarsch~jizlljk is.' 

De kritiek van Keynes richt zich op deze Klassieke aanprussingsmechaniisnaen. 
Met name hel reiate-mechanisme veronderstelt dat her geldaanbod als gegeven kan 
worden bescliouwd en dat de rente zich soepel kan aanpassen. Rij grotc verstoringen 
zou de rente negatief moeten worden om de vraag voldoende te stimuleren. Het zal 
duidelijk zijn dat bij een rente lager dan 0 procent niemand ineer geld zal willen 
uillene~z. In praktijk lig1 deze grens nog veel Iioger. 

Volgcns Keyncs spelen vcmachiingen een belangrijke rol in het aanpas- 
siiizgsproc~s. Als de rente laag is en men verwacht dat de prijzen gaan dalen, is de 
rcële rente toch nog hoog en zal inen niet meer gaan besteden. Als de. rente Eaag is en 
men verwacht dat deze nog verder gaat dalen, zal rncn wachlen totdat dit gebeinrd is 
en eerder rnia-ider dan mees gaan besteden. Tensmorre, ook a1 zijn de rente en prijzen 
nog za laag, als men verwacht dat de vraag voorlopig niet zal aantrekken, zullen 
bedrijven niet gaan investereia oin hun produktiecapaclteit uit te breiden. Keynes zetre 
dus grote vraagtekens bij de werking van het rente- en prljsrnechanisme van de 
Klassieken, en legde daarbij een groet accenl op de rol van onzekerheid en verwaich- 
lingen. 

kIoewel naar aanleiding van de Geneml Tlseory van Keynes de econon~lschc 
wcienschnp fut~dornenìeel vetai-rderd is, is vrijwel direct na zijn publikatie het pra- 
blecm van oiiizekerhcid en verwachtingen op dc achtergrond geraakt. Oncvenwicl-i- 
iiglreden werden verklaard uit ie wcinlig flexibele lonen ern prijzen. Dit is de benade- 
rii-ig in hijiza alle leerboeken (het zogenaande IS-LM modee). Daairince was de Key- 
nesialiizse theorie een onderdeel gcworden van wat Keyires de Klassieke theorie had 
genocmd. 

111 dc gehmikclijke benadering wordt irnpliciel of expliciet verondersteld dat 
onevei~wïchtlgheden zonPs inflatie en werkloosbeid het gevolg zijn van een gebrek 
aan prijsflexi'biliiteit, ondoordacltt overt~eidsingrijpen of overmatige groei van hct 
geldaanbod. Een vrije markteconiomie met tlexibele marktaanpassing en een stabiel 
geldaanbod zou via de werking van de principes van vraag en aanbod autonqatisch tol 
stabiliteit leiden. Deze fundamentele verondersrelling wordt zelden onderbouwd, mede 

' Deze schets vani het Klcissieke oanp3~aingsincchan1~~~1e rs sterk vereenvoudigd. Het is  echtcr 
\oldoande om de essentie wan heb probleem te bcgnjperi 
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doordat de wereld te complex i.; om deze veronderstellln empirisch te otzdcrtoekeii. 
In de natuurkunde gaar rrien In zo een geval uwer tot laboratorium expenrneizter~. 
Zulke laboratorizrrn experimenten zijn nultilg om fulidmeniele wetx~~niigheden te 
onderzoeken ia9 een beheershtwe orngevlng. Er werd lange iQd verondersteld dar 
experimenten niet mogelijk wxeir in sociale wetenschappen zoals econo~i~ie. Het 
Econorniespel dat in dip. proefschrift Is oaufwi&eld, 1s bedoeld als een I:iboratcirium- 
opstelling om fundamentele wet~nattghcdeil op her gren~svlak wan rnicro- eri macro- 
economie re onderzoeken. 

Hoewel experimentele econoinie al enkele decennia bestaat, wrirdt het de laatsic 
r ~ ~ d  steeds popularrder. Tor nu toe hebben experimenten zich vooral bepei.kt tor 
eenvoudige markten en beïluilvormingsmecIzanismeri Expel-itïleiiteel onder~oek i ~aw  
dc  cobrdinahe var, beslissingen wordt uitgevoerd in exmem eemrvoudzge omgevingeir. 
Nog nooit zijn er succesvo~le experimenten gedaan rnct betrekklrng tau dc coördinaiie 
van beslissingen door bedrijven in gesloten macro-cconoinisehe systemen. 

In hoofdstuk 3 wordt mgegaan op de experimentele nketlirode, ei] worden enkele 
criteria voor goede experimenten gepresenteerd. Allereersi niloer een cxpeni~lierrlcle 
opsrelliilg consistent zijn met de veronderstellingen die de te Lesten theorie haiiteert. 
Ten tweedc mogen er bu de implenientatie var1 de theorie in: een experiznei~tcle opzei 
geen ~rrelevante verstoriizgen ontslaein. Teir derde nnoet het expcr'ir~lenitele systeem 
voldoende beheersbaar zijn. Ten vierde moeten de relevante variabelen betroiiwbunr 
kunnen worden gemeten. Tot slot tnu  het preltig zijn als de r-csultiilen die  in experi- 
menten bereikt z~jn,  ook toepasbaar zijn op de wcskelijkheacl (cxierrie validiteit). Uexe 
toepasbaarheid is echter meer een ers die moet worden gesteld aan dlc aai1 de ex- 
perimenten ten grondslag liggende ~heorieën dan aan de experimenten zell. 

In de hoofdstukkeii 4 en 5 wordt hel model achter het Econornicspel beschreven. 
Op grond van het eerste criterium voor goede experimenten moel hei spel consisient 
zijn nzer de veronderstellingen die de be toetsen theorieën hanleren. Aangezien in  de 
meeste macro-economische theoriekin de algemeiaie evenwichkctheosie impliciet af 
expliciet een rol speelt als referen~iepunl, worden eerst dc eigenschappen van her. 
algemene evenwichtsgroeipad achter hen spel bcsprokerr. I r i  de Klrtssieke gcdtlcblcn- 
gang zal een economie zonder weistortngen van bi~ineir- of buitenaf oich iatags cluk 
grcaeipad ontwikke1ei.s. Om de Ie toetsen gedeelten van dcm rheor~c te scheiden van 
de veronderstellingen mei berrelkkïng tot dc omgeving, worelt brca groeimodel ~odiinig 
gepresenteerd, dat de instiaulioalielc vormgeving en de gedr;tgsveranderslelIIingc~ï 
worden gescheiden. Vervolgens wordt de bedrijfssector cppgesplilsl 111 apuric bcdrii- 
ven. en worden cr vraaginerua op de niaki voor eindprodrikien en uunbodincnia op 
de arbeidsmarkt geïntmduceerd. Dit Irnpllccert onvolkoincn clanclurrentie op kcartc 
terinijn. Er wordt aangetoond dat bij deze marklvorm onder bepanldc conditres (als de 
groeivoet van de reële verkopen lager is dain de reele rente) de wiïis;! hoger is dan 
zonder rmperfecte concurrentie. Dol heeft echter geeili effectcri In de rede sfeer ~icrlang 
hct arbeidsaanibad irilelastisch is. 

In hoofdstuk 5 wordt onzekcrY~eid en daarmee dc m~gelijMicid van onevenwlch- 
tigheid in het model ger'nrroduceesd. Allereerst wordt de zeer flexibele produkt~clech- 
niek uit het evenwichrsgroeimode1 (puuy-puuy produkriefulzc~le) vervangen door ccn 
mrnder flexibele ptoduktietechiziek (gutcy-clay). Deze rnindcs flexibele produkrietech- 
niek is iniuitief inzachtelijk te maken voor de ïpelers. Spelers schaffen niachines van 



ten bepaald type aan en kunnen dit type gedurende de levenduur van deze machines 
niet meer veranderen. Deze in"llxibiliteit k m  her wonornische systeem destabiliseren 
doordat verkeerde inves&ringsbeslissingen langer doorwerken. Plan de andere kant 
kan de-e inflexibiliteit ook sitabiliscrcnd wcrken; juust omdat onevenwichtige in- 
vesteringen langer door werken, zal men voor~ichriger hnemee omspringen. 

Biij onewi@nwichtigheden moeten er buffers voor de opvang van deze oneven- 
wichtigheden zijn: voorraden ennidprodukt, vdat ies  in de kzeltingsgraad w a n  inacbi- 
iaes, levenijdesi van machines en werkloosheid. Om het spel te vereenvoudigen en 
voldoende concumentie op de afzetmarkt te garanderen, is er slechts één afzetmmkt in 
het spel. Deze eindproduk~en worden echter ten dele geleverd aan consumenten en 
ten dele aan de bedrijven die inveslercn. Daarom is er een model ontwikkeld dal de 
geproduceerde eindprodukten over de twee markten verdeelt. Om het model te com- 
pleteren, wordt de rente als beleidsinstrument geTnrroduce;erd. Ook een beperkte 
mogelijkl~eid tot averheidsbeleid wordt geïmplementeerd. 

En de experimentele economie is het: gebruikelijk om proefpersonen in geld uit te 
betalen. De monetaire prikkel zou noodzakelijk zijn om realistisch gedrag te scirnu- 
Eeren. Dia is met name van belang om iIl~eorieëri rond rationaliteit te toetsen, of effec- 
tief vraag- en aanbodgedrag te simuleren. In hoofdsauk 3 wordt betoogd dar in com- 
plexe macro-economische systemen de problematiek om informatie te structureren 
veel ineer problemen geeft dan de motivatie om zo goed mogelijk te presteren. De 
complexiteit van het spel err de introductie van een ranglijst van bedrijven, stjarnuleren 
voldoende om zo goed mogelijk te presteren. Een spel dat, net zoals schaken, vol- 
doende intrinsieke snotivatie gcre.Fr. om te winnen, heeft weinig baat bij het toevoegen 
van externe prikkels zoals gdd. Uileraard is deze stelling toetsbaar door met geld 
gespeeide spelen te vergelijken met spelen die zonder geld zijn gespeeld. 

Een centraal probleem bij de ontwikkeling van het Economiespel vormt de 
~saining van de spelers. Tcrwijl in de "echte' wereld mensen via opvoeding, de media, 
bedrijfstrainingef7. en jarenlange e ~ ~ a r i r i g  in management de eigenschappen van de 
wereld leren kenruen, moeten dc spelers in korte tijd leren beslissen in de wereld van 
Irel Eccdnomicspeil. Als de resriltaten van het spel voor experimentele doeleinden 
worden gebruikt, iniag de training van de spelers niet angeconaroleerd her gedrag van 
de spelers beïnvloedcn, De opzet van de training mag wel als behelersingsvariabelive 
worden gebi- likt. 

De trrriiling vam de spelers wordt besproken in hoofdstuk 6. Het in de hoofd- 
stukken 4 en 5 besproken model kan. op intuitieve wijze worden uitgelegd, l-iierbij is. 
klei niel noodzakelijk om de macro-economische smcnuur uit te leggen. Wel moeien 
de spelers een goed irrziicht hijgen in de striuctutir van de bedrijven. en de markten. 
Een goede uitleg is cchter met voldoende. Spelers moetcn ook vaardigheden in het 
beclrüjdsbeleid ontwikkelen. Er is een reeks opdrachten ontwikkeld om de spelers 
stiipsgewij,~ met het spel en het computerprogramma te leren omgam. 

Het spel wordt op het ogenblik bij verschüJlende soorten studenten gebrunkt. 
Econiorniestuderi~ spelen het spel aan het einde van hun propaedeuse. Rechtenctu- 
dentem spelen het spel in helt kader van een inleidende cursus in de economie. Studen- 
ten Cultuur- en Wetenschapsstudies volgen een zeer gecomprimeerde cursus, die rond 
hct Ecoruomjiespel gebouwd is. De onderwijskundige principes die achter het spel 
liggen, worden ook gebruikt bij met n m e  de inleidende cursus economie voor stu- 



denten rechten. De= onderwijskundige principes vormen een uiema jn het 
proefschrift. 

In hoofdstuk 2 worden orhdemyskund~ge priaicipes crntw\yl&ekd op bzasis van 
Iilzrchren uilt de cognitieve psychologie. Deze psnncipes kiiunen zowel worden toege- 
past op de training van de spelers als bij de ontwilkkeling van een inleidende cursus 
algemene economie. Volgens het eerste principe moer alle n m w e  kenn~s worden 
ingepast in een bestaande kennissmct~nur. 13i1 betekent dal eerst voorkenniil moel 
worden geactiveerd. Ten tweede moet kenniis zo efficidnt mogelijk in het geheugen 
opgeslagen worden en snel toegankelijk zijn. Dit betekent dat oorz&eli$lke s2ulienhn1i- 
gen in de kennis zoveel mogelijk aan de appenilakre moeten worden gebracllt. Teri 
derde ns een vereiste voor Icren dat de student wordt gemotiveerd. Her laten ~ i c n  van 
Incorrsislentles in de intuïties VUI studenten kan een belangri~ke motiverende kracht 
zljii. Ten vierde moeten studenten. inel de basisprincipes leren werken. Door op 
verschillende manieren met de ite verhijgen kennis bezig te zyni, Ieeril de student de 
stof pas echt kennen. Met name achter formeel-wetenschappelijke kennis rnoet een 
goede inbultie ontwikkeld worden. Ten vijfde moeten siudenten de kennis niet alleen 
op het tentamen kunnen reproduceren, maar ook in de praktijk leren herkennen. Vliíik 

kan men kennis nicl toepassen orndaL men zich de kennis niet in  de bewel'feride 
context bewust is. Daarom moel kennis in zoveel mogelijk contexten worden toege- 
past. Ten slorte vereis1 snelle loepassing van kennis routine. Veel denkpatronen zullen 
daarom autamaasch moelen wolrderu. RegelmaCige training met feedback is een be- 
langrijke methode om denkvaardigheden te uaineii. 

De toepassing van de anderwijskundige principes is niet alJiceiai een uiterlijk 
fenomeen. Hoewel deze principes eigenlijk vanzelfsprekend zouden nioeilen xijii, 
wordt er vaak tegen gezondigd. Zoals in pacagraaf 2.3 wordt geïllustreerd, voldoen 
ook gerenommeerde tekstboeken in de algeinene economie liiet aan die principes. Met 
name de causale organisatie vali her denken rond een aantal grondprincipes vraagt 
een inhoudeli.jlc aanpassing van lactgeen gedoceerd wordt. Dil betekent niet dat de 
economische theorie anders wordt, het betekent wel dat de ordening ervan belangrijke 
verschuivingen ondergaat. In paragraaf 2.4 wordt een voorbeeld gegeven van hoe een 
beginsel-georiienreerde benadering wan het econoinie-ondcrwijs eruit XUZI kuranen zien. 
Deze cursus, die een perfectionering is van? de cursus die nu aan de Faculteil der 
Rechtsgeleerdheid woisdl gegeven, is gecen~cerd rond de gedachte dat ccoizomle 
uiteindelijk gaat over beslissingeil van mensen. De voordelen van hei gekozen allcr- 
nauef worden als opbrengsten gedefinieerd, de nadelen alls kosten. Dit I?; het Loge- 
naamde alternatieve koctenrheginsel, (bpportunity tost'). Vanuit deze gedrichfe wordt 
het hele bouwwerk van economische tkieorie&n opgebouwd. =3fs dc macru-economie, 
die zeker in inleidende tekstboeken als een apart onderwerp wordt beschouwd, ii; een 
toepassing van het alternatieve kostenbeginsel. Om de macro-economie op deze wijze 
te kunnen presenteren, mag hel macro-economische cesördir~atie-probleem uil licioíd- 
stuk 1 niet worden ontweken. 

En hoofdstuk 7 wordt een aantal onderzoehine~hoden ontwikkeld die van belang 
kunnen zijn bij het meten van de effectiviteit vair onderw~js, waaroi~der het Econo- 
miesplel. Allereerst zijn tentmenresultaren m a  behulp van, iactoranaly se geanaly- 
seerd. Het blijkt dat in economietentamens drie dimensies kunnen worden onder- 
scheiden: de vaardigheid om basisprincipes uit de behandelde stof loe te passen, (PG 



waardigheid om zonder kennis van saken op grond van loglcch redeneren tot conclu- 
sieï te komen, en de aanwezigheid van gedetaalleerde kennis. Bij een toets voor 
studenten rechten blijkt de tweede dimensie gerelateerd te zijn aan voorkennis op het 
gebicd van algemene ecanomie 

Ten tweede zijn de nerrtamenresuluten gerelateerd aan enquletes ter evaluatie van 
het ondcrwigs. Uil enqueees over het studiegedrag van de rechtenstudenten blijkt dat 
elke drie uur extra studie per week een extra goed beantwoorde vraag op het ten- 
EmIeB van 24 meerkeuzevragen ~p leve r t~  net zoals de aanwezigheid bij twee onder- 
wijsgroepsbijeenkornsten van 2 uur. Het is niet verba2ingwckkend dat de studie- 
activiteiten alleen zijn terug te vinden in de kennis-dimensie van het tentamen. Hei is 
echter boeiend dal deelname aan het spel alleen gecorreleerd is met de dimensie die 
de vaardigheid tot het toepassen van basisprinc~pes meet. 

Dij eerstejaars economiestudenten is geen iiifor~natie beschikbaar over studie- 
activiteiten, maar wel met betrekking lot de evaluatie en deelname aan het Ecoilio- 
miespel. In de enqugte na afloop van het Econ~omiespel kunnen vijf dimensies worden 
onderscheiden (algemene waardering, vaxcligheid om het spel aam theorie te kup- 
pelen, verbeteringen in strategie tijdens het spel, voorbereiding, en her gebruik van 
informatie in het spel). VerrassenderwGs blijkt er geen relatie te zijn tussen de eerste 
drie dlmcilisiec uit hcr spel en de dimensies van de toets. Voorbereiding voor het spel 
irj gecorreieerd met de dimensies wit het tentamen die gedetailleerde kennis en de 
waarclighcid kenn~is ioe te passen meren. Het gebruik van informatie in hel spel is 
positief gerelateerd aan de gede~a~lleerde kennis vergende vragen uit hel lentmeri, 
maar negatief met de vaardigheid om basisprincipes toe te kunnen passen. Dit larits~c 
is verrassend. Misschien proberen deze studenten zoveel re leren, dat ze het overzicht 
over de stof verliezen. 

Een derde onderzoieksmethodle probeert waardigheden in her concepnialiseren van 
economische problemen te meten. De methode is geïnspireerd door een gelijksoortige 
aanpak voor de con~ept~ialisering van ilia~uurkundige problemen. Zoals al bleek uil de 
eerste twee hoofdstukken van dit proefschrift is, in tegenstelling tot in de natuur- 
kunde, de overeenstemming over wat fundm~enteel is binnen de economie beperkt. Ik 
heb ~lly1001. gekozeii on? de in hoaifdsmk 2 ontwikkelde gedachtengang als de nneesil 
diepgaande tc bescl~onrwen, en heb op basis daarvan 18 kaartjes rneh economische 
problemen geinnakt. Elk probleein heelt een oppervlakteniveau en een diepteniveau. 
He1 diepteniveau heeft betrekking op een verklarend priiiicipe, het oppervlakteniveau 
r i l ,  ecn gelijkvormig verschijnsel. Za kan de oppervlaktecliitegorie werkloosheid 
verklaatscl warden uit de verkhareade principes coqjunctuuir, niet-evenwichtslonen, of 
structurele nanpassiiilgen. Aan de praefpersoncn werd gevraagd om de kaartjes te 
ordenen in overeenstemming rrtet de theorieen die nodig zijn om het probleein op te 
lossen. Het bleek dat studenren rechten na het volgen van een principe-gebaseerd 
onderwijsprograinma zoals beschreven in huofdsruk 2 van dit proefschrift., meer op 
dicplcnive~zu categoriseerden dan eerstejaars ecoriomiestudenten na een veel langere 
cursus economie. Het is overigens ve-rassend dal ~ini\~ersitaire docenten macro-econo- 
mie het ook slechter deden dan studenten rechten. Bij dit laatste moet worden ap- 
gemerkt dat de docenten macro-ecoriomrc beter categoriseerden met betrekking lot 
problemen die op hun eigen terrein lagen. Gezien de beperktheid vim de steekproef 
en de cxplorerende status wan deze onderzoeksmethode, moeten geen voarbwige 
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conclusies u ~ t  deze resultaten worden getrokken. 
Ten ~ i e s d e  is er  een test ontwikkeld onu pa@onllherkennilzg toetsen. ,Twee 

casussen filet bewekking mr de conjuncriuur Lijn osin srudepsiten Culruur- en Weten- 
cchapssludies voorgelegd. Ledere student moest 6én casus aan her begin er, &dn aan 
het einde van de cursus maken. Na het lezen van de casus moesten de studenter1 
zoveel rnogelijk opschrijven vali wat ze zlc1-i vaia de casus herinnerden, cri vervolgens 
de situaeie van de ecoiaamle karakteriseren. De casussen bevatten eeiz aantal znstliutio- 
nek  elementen zoals de positie van de Cenuale &ank en de vakbonden, en een aarital 
economische elenlenten zoals de werkloosheid, de levertijd van machinell en de 
infla~ie. Het bleek dat de studcxzten na afloop van de ci~isus veel mecr opschreven 
met betrekking rot de economische karaktefistieken van de economie en dat ze wecl 
beter in staat waren om de conjuncturele situatie ie kusakteriseren. De uitermate Lc~rte 
cursus van 24 studie-uren lijkt dus effectlef voor het leren herkennen van patronen in 

conjunctuurschetsen. 
De vier besclireven onderzoekmethodieken zijn een aanLet lot nieuwe incthoden 

om de effectiviteir van het economieonderwijs (waaronder het Econam~espel~ te 
meten. Al deze methoden staan nog in hun kiriderschoenen,  DI^ geldt ook voor de 
eerste pogingen die in dit proefschrift zijn onderizomeiz om cxpenmenten met hel 
Economiespel te doen. Pas als het conrputerprogrmma valx het Ecoironiiespel wol- 
toaid is, zullen volwaardige experrmenten kuniren worden gedaan. 

Toch is in hoofdstuk 8 van hel proefschrift 'ren poging gedaan om de rcsulitaiicir 
van twee door eerstejaars economiestuderztcir gespeelde spelen nader te analyseren. 
Het ene spel, ECOi8, lijkt zeer instabiel. terwijl het tweede spel, ECOI 1, een con- 
juncturele ontwikkeling rond het evenwichtsgroeipad te zien geeft. De wcrklooshe~d 
aan het einde van EG08 Is bijvoorbeeld 38 procent, terwijl in ECIcD11 de werklocrs- 
heid nooit hoger dan 14 proceizt is geweest. Dit vraagt om een verklaring. Hrertoe is 
het gebruikelijke onderscheid gemaakt tussen structurele en conjuncturele werkloos- 
heid. Structurele werkloosheid is het gevolg van een tekort aan machines, lerwijl 
conjunctwrele werkloosheid het gevolg is van een tekort aan vraag naar eindproduk- 
[en. 111 ~egenstelljing toa b ~ j  EGO8 is in her spel ECOl l doar de spelleidei" veel aaia- 
dacht besteed aan de struclirrele probleinen in dc economie. EZierdcunr werden #ti-*c- 
turele problemen snel gecorrigeerd. Als gevolg daarvan kundeia LC liiel leiden lot 
extreme pieken of dalen In dc economie. Her is overigens frappant dat aan Iaet einde 
van het spel dexc econornae gaat afwijken van hel door de spelleider gesuggereerde 
structurele evenwicht. Dit kan waarschijnlijk warden verklaard u!!. het in houdclstuk 5 
geanalyseerde verschijnsel dat bij volledige zekerheid de capliinale bezettingsgsa~d 
van machines 100 procent is, rnaar in een situatic wan onzekerheid lager zal zi~~rr 0111 

onregelmatigheden in de vraag en verschillen tussen bedri~ven op %e vangeil. Hel lijkt 
er dur op dat de ondernemers i n  het spel na verloop wan tijd van~elf' I~el eveilwichl in 
de economie kunnen un~dekken, ook als die: spelleider iel?, ander?; vertelt. 

Ecano~net~jischc analysc van de spelen ECU& en ECOll lijkt deze conclusie 
crtigszins Le bevestigen. In hoo[dcfstuk 8 wordcn eet1 ii7ivesterungsvergeiu~king en cen 
arbeidsvraagvergelijkinig voor dc spcliecwnomie afgeleid en geschat op basis van 
gegevens uit ECO8 en ECOl I .  De resultaten suggereren dat in ECOI li de slabilase- 
rende mechanismeni beter werken en de dcutubiliserende meetianirmen minder. Alq 
gevolg van de grotere stabiliteit van de economie is hct nict verbazend dat de ewen- 



wiclntsvoorraad in EC011 lager is dan in EC08: h.vele weken in plaats van v l ~ f  we- 
ken. Eveneens 1s hel logisch dat de bezettingsgraad wan machines in het evenwncht 
hogerik: 85 procenl in pllaats van 60 procent. Toch is deze k~etringsgraad lager dan 
de 95 procent die op basis van de beschrdvende analyse te vernachten is. 

Bij een gaede modellering van het gedrag in een economie moel simulatie met de 
econometrisch geschatte vergelijkirmgen leiden tot een sooátgdijke dynamek als In het 
echte spel. Er blijkt echter dat het gebruik wan de geschatte vergelijkingen w a n  
Eli101 1 voor her beleid van een representatief bedrijf niet tot een stabiele economie, 
maar lol een grote recessie leidt. Het modelleren van het ondernemersgedrag in het 
Economiespel zal nag een gedegen analyse vergen. 

Naast her hiervoor genoemde gebruik wan simulatie me1 compue@rroiutinec in her 
Economiespel, kan sirnuLatie ook onafiankehjk van met spelers gespeelde spelen 
gebriullcr worden. Door verschilllende soorten bedrijkstsategidn met elkaar te laten 
concurreren, kart onderzoek worden gedaan naar de efficikntie van verschillende 
soorten bedrQ~fsf-ctrategiekn in een macro-economische context. Bovendien kan de 
invloed van het bedrijisgedrag op de conjunctuur op deze wijze systematisch worden 
geanajyseerd. Toch zullen 'echtebspelers essenitseel blijvcn om nieuwe strategieën te 
ontwikkelen en om te analyseren of "echte' ondernemers zich nier anders gedragen 
dan onveranderlijke corn~uterrouLines. 

Tot slot van het proefschrift wordt een indicatie gegeven van mogelijke richtin- 
gen waarin het Economiespel zich vcrder zou kunnen ontwikkelen. Prioriteit heeft het 
onderscheid lussen Wee soorten bedrijven: machinefabrieken en overige bedrijven. 
Ook de introductie van een monetaire sector, die in de theorielen rond het macro- 
economische coördi~~a.tieproblieem zo een belangrijke rol speelt, heeft prioriteit. Dc 
modellering van banken als spelers kan van groot theoretisch belang zijn. De intso- 
ductie van een aandeBemarkt misschien minder. Een aaeidelenmatkt in de context w a n  
hel: Economiespel kan echter wel een goede aanvulling zijn om de gebruikelijke 
experimenten en analyses van aandelenmarkten te verruken. Lechnolagische ontwik- 
keling is cen derde belangrijke aanvulling op hen spel, die in elementaire vorm mak- 
keiijk te intrradiliceren is, cn in imeer geavanceerde vorm een belangrijke rol speelt in 
inodcrne theorieën over de conjunctuur. Tot slot kan een verdere uiilwcrking van de 
overkerd zinvol zijn om de mogelijkheden tot stabilisalie van de conjunctuur nader re 
onderzoeken. Bij al deze mooie uitbreidingen moet echter worden bedacht dat te 
complcxe modellen hun verklarende waarde verliezen als ze ionbeheersbaar en on- 
ovcrzicl.~telijk worden: eenvoud is de kenmerk van het ware? 




