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Chapter 5

Summary

This thesis sheds some lights on the on-going discussions on modelling the economy as a com-

plex evolving system. It introduces a complex systems approach and attempts to unfold the

underlying mechanisms of dynamic instability in complex economic system. Some of them are

the first attempts. Moreover, it contributes to the ongoing discussions on early warnings for

financial crises and the transmissions of the complexity based economic policy. As a complex

system, economic system possesses the characteristics of complex systems. This thesis focuses

on three features: critical transitions, catastrophe theory and expectations. The methodologies

developed and applied include statistical time series tools and agent-based modelling.

The main contribution of this thesis is that it considers the economy as a multi-equilibrium

complex evolving system with heterogeneous boundedly rational agents interacting with each

other, rather than a representative agent model based on rational expectations hypothesis with

general equilibrium, as in conventional economic theory. The employment of the complex sys-

tem approach enhances the understanding of the economy or financial system, and exhibits

potential predictive power. This thesis is organised in three self-contained chapters. Chapter 2

employs the notion of critical slowing down to detect critical transitions in financial markets.

Chapter 3 discusses catastrophe theory in housing market. Chapter 4 studies expectation for-

mation in a dynamical financial market with heterogenous agents. The detailed outcomes from

each chapter are the following.
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CHAPTER 5. SUMMARY

Chapter 2 explores a complexity approach to designing early warning signals for financial

crises, in order to amend the failure to detect the recent financial crisis by using conventional

economic models. The appealing idea of constructing early warning signals through identifying

characteristics of critical slowing down on the basis of time series observations is supported

by the ample empirical and experimental evidence in the complex systems in natural science

(Dakos et al., 2008; Scheffer, 2009; Kefi et al., 2013). As a nonlinear system, finance has been

repeatedly coined as an important potential application area. This chapter observes a number

of historical financial crises to explore the evidence of “critical slowing down” prior to market

collapses. The four main events considered are Black Monday 1987, the 1997 Asian Crisis,

the 2000 Dot.com bubble burst, and the 2008 Financial Crisis. This chapter shows the sense

of evidence for early warnings before the collapse of Black Monday in 1987, while the results

are mixed and insignificant for the other financial crises. It suggests that critical slowing down

could serve as one of the complementary early warning indicators of financial crises.

Chapter 3 studies the cusp catastrophe model for housing markets. It evaluates whether cusp

catastrophe occurs in the housing market, by fitting fits a stochastic cusp catastrophe model to

housing market data. This is the first attempt to apply catastrophe theory to housing market

data. The results suggest that the instability of dynamical behaviour of housing market can be

explained by investigating the behaviour point moves across the cusp equilibrium surface with

respect to control parameters. In particular, the predictions of the cusp catastrophe model could

also serve as an early warning tool of housing bubbles and crashes, and a guide to interest rate

policy.

Chapter 4 considers the importance of expectations in complex economic system. It aims

to discuss the link between the types of expectation and compensation contract. It establishes

an agent-based model to describe the dynamic behaviour of the financial market with mutual

fund managers and investors under two types of compensation contracts: asset-based fees and

performance-based fees. The fund managers are boundedly rational with expectations of trend

chasers and contrarian traders. The results suggest that expectation formations plays an im-
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portant role in the dynamic stability. Trend chasers always trigger significant price fluctuations,

possibly leading to bubbles and crashes, while contrarian traders bring about slight up and down

oscillations. Heterogenous analysis shows that the fund managers under asset-based contracts

dominate the market and generate higher returns. It explains the current situations that asset-

based contracts are the main form of compensation schemes in advisory contracts between fund

managers and investors.

The general conclusion arising from this thesis is that complexity proves to play an impor-

tant role in financial market and the economy, which is suggested to be a multi-equilibrium

evolving system with several types of heterogenous boundedly rational agents interacting with

each other. By adopting the complexity outlook to model and estimate the dynamic instability

in the complex economic system, we are better able to understand its underlying mechanisms

and to possibly solve the problems involving predictions.

The analysis and results in this thesis have provided successful examples of shifting from

conventional economic models to a complex system approach, which is suggested to be a

promising direction of future work. A success of the complex system approach to financial

markets and the economy could focus on several aspects in the future: firstly, construct a the-

oretical framework through agent-based modelling, such as heterogenous agents and network

models; Secondly, develop empirical and statistical methodologies to analyse the complexity

behaviour of economic systems; Thirdly, gain experience and datasets with labotary experi-

ments to match micro and macro through observing the individual and aggregate behaviour of

agents. Moreover, providing advanced complexity tools might help policy makers establish

more efficient early warning systems for future crises and gain experience of the transmission

of complexity-based monetary and macro-economic policy.
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Samenvatting (Summary in Dutch)

Dit proefschrift werpt licht op de aanhoudende discussie over de vraag of de economie gemod-

elleerd moet worden als een complex evoluerend systeem. Het introduceert een complexiteits-

benadering en probeert de onderliggende mechanismes van de dynamische instabiliteit in com-

plexe economische systemen bloot te leggen. Soms zijn dit de eerste pogingen met deze be-

nadering. Daarnaast draagt dit proefschrift bij aan de aanhoudende discussies over de vroegti-

jdige detectie van financiële crises en over de weerslag van economisch beleid gebaseerd op

complexiteit. Als complex systeem beschikt het economische systeem over de eigenschappen

van complexe systemen. Dit proefschrift richt zich op drie kenmerken: kritische transities,

catastrofetheorie en verwachtingen. De methodologische technieken die worden ontwikkeld en

toegepast omvatten statistische tijdreeksanalyse en agent-gebaseerde modellering.

De voornaamste bijdrage van dit proefschrift is dat het de economie beschouwt als een com-

plex evoluerend systeem met meerdere evenwichten en heterogene, begrensd rationele agenten

die op elkaar reageren. Dit staat recht tegenover een representatief-agentmodel gebaseerd op de

hypothese van rationele verwachtingen en een algemeen evenwicht, zoals in de conventionele

economische theorie. Het gebruik van de complexiteitsbenadering verhoogt het begrip van de

economie of het financiële systeem, en biedt in potentie een grote voorspellende kracht. Dit

proefschrift is onderverdeeld in drie op zichzelf staande hoofdstukken. Hoofdstuk 2 maakt

gebruik van de notie genaamd “kritische vertraging” om kritische transities te detecteren in fi-

nanciële markten. Hoofdstuk 3 behandelt catastrofetheorie in de vastgoedmarkt. Hoofdstuk 4

bestudeert verwachtingsvorming in een dynamische financiële markt met heterogene agenten.
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De gedetailleerde uitkomsten van elk hoofdstuk zijn als volgt.

Hoofdstuk 2 verkent een complexiteitsbenadering voor de vroegtijdige detectie van finan-

ciële crises, om de tekortkomingen te herstellen van conventionele economische modellen waarmee

de recente financiële crisis niet ontdekt kon worden. Het aansprekende idee van de benadering

is om zogeheten “early warning signals” te construeren door het identificeren van kritische ver-

traging in tijdreeksobservaties. Dit wordt ondersteund door veelomvattend empirisch en experi-

menteel bewijs uit complexe systemen in de natuurwetenschappen (Dakos et al., 2008; Scheffer,

2009; Kefi et al., 2013). Als niet-lineair systeem is het financiële systeem meermaals aange-

merkt als een belangrijk potentieel toepassingsgebied. Dit hoofdstuk beschouwt een aantal

historische financiële crises in de zoektocht naar bewijs voor kritische vertraging voorafgaand

aan beurskrachs. De vier onderzochte gevallen zijn Zwarte Maandag (1987), de Aziëcrisis

(1997), het knappen van de internetzeepbel (2000) en de kredietcrisis (2008). Er wordt bewijs

gevonden voor early warning signals voorafgaand aan de crash op Zwarte Maandag in 1987; de

resultaten voor de andere financiële crises zijn gemengd en insignifcant. Het hoofdstuk toont

aan dat kritische vertraging mogelijk dienst zou kunnen doen als een aanvullende vroegtijdige

waarschuwingsindicator van financiële crises.

Hoofdstuk 3 bestudeert een model met een zogeheten “doorncatastrofe” voor de vastgoed-

markt. Onderzocht wordt of een doorncatastrofe plaatsvindt in de vastgoedmarkt door een

stochastisch doorncatastrofemodel te fitten op data van de vastgoedmarkt. Dit is de eerste

poging om catastrofetheorie toe te passen op data van de vastgoedmarkt. Uit de resultaten blijkt

dat de dynamische instabiliteit van de vastgoedmarkt verklaard kan worden door te bestuderen

hoe het gedragspunt beweegt over het doornevenwichtsoppervlak ten opzichte van controlepa-

rameters. In het bijzonder kunnen de voorspellingen van het doorncatastrofemodel gebruikt

worden als een instrument voor vroegtijdige detectie van vastgoedzeepbellen en -crashes, en als

een leidraad voor rentebeleid.

Hoofdstuk 4 stelt het belang van verwachtingen in complexe economische systemen aan

de orde, en richt zich op het verband tussen verschillende typen verwachtingen en vergoed-
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ingsregelingen. Er wordt een agent-gebaseerd model ontwikkeld om het dynamische gedrag

te beschrijven van een financiële markt met beleggers en managers van beleggingsfondsen on-

der twee typen vergoedingsregelingen: gebaseerd op de omvang van het vermogen (“asset-

based” contracten) en gebaseerd op de geleverde presentatie (prestatiecontracten). De fonds-

managers zijn begrensd rationeel met trendvolgende en “contrarian” verwachtingen. Uit de

resultaten blijkt dat verwachtingsvorming een belangrijke rol speelt in de dynamische sta-

biliteit. Waar trendvolgers altijd significante prijsfluctuaties tot stand brengen, die mogelijk lei-

den tot zeepbellen en krachs, brengen contrarian handelaren lichte schommelingen naar boven

en beneden teweeg. Heterogene analyse toont aan dat de fondsmanagers met asset-based con-

tracten de markt domineren en hogere opbrengsten genereren. Dit verklaart de huidige situatie

waarin asset-based contracten de meest gangbare vorm van vergoedingsregelingen zijn bij ad-

viesovereenkomsten tussen fondsmanagers en beleggers.

De algemene conclusie die uit dit proefschrift naar voren komt is dat complexiteit een belan-

grijke rol speelt in financiële markten en de economie, die voorgesteld wordt als een evoluerend

systeem met meerdere evenwichten en verschillende typen heterogene, begrensd rationele agen-

ten die op elkaar reageren. Door aandacht te hebben voor de complexiteitsdimensie en de dy-

namische instabiliteit in het complexe economische systeem te modelleren en te schatten, zijn

we beter in staat de onderliggende mechanismes van het systeem te begrijpen en mogelijk ook

de problemen met betrekking tot voorspellingen op te lossen.

De analyse en resultaten in dit proefschrift bieden succesvolle voorbeelden in het ver-

schuiven van conventionele economische modellen naar een complexiteitsbenadering, die een

veelbelovende richting voor toekomstig onderzoek blijkt te zijn. Een succesvolle complexiteits-

benadering voor financiële markten en de economie zou zich in de toekomst op verschillende

aspecten kunnen richten: ten eerste, het construeren van een theoretisch kader door agent-

gebaseerde modellering, zoals modellen met heterogene agenten en netwerken; ten tweede,

het ontwikkelen van empirische en statistische technieken om het complexiteitsgedrag van

economische systemen te analyseren; ten derde, het opbouwen van ervaring en datasets van
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laboratoriumexperimenten om micro en macro aan elkaar te koppelen door het observeren van

individueel en geagreggeerd gedrag van agenten. Bovendien kan het leveren van geavanceerde

complexiteitsinstrumenten beleidsmakers helpen om efficiëntere detectiesystemen op te zetten

voor financiële crises en om ervaring op te doen over de weerslag van monetair en macro-

economisch beleid gebaseerd op complexiteit.
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