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EVOLUTIONAIRE AGENT-GEBASEERDE

BELEIDSANALYSE IN

VERANDERLIJKE OMGEVINGEN

Volker Nannen, Vrije Universiteit

SAMENVATTING

Dit proefschrift combineert methoden uit de economie en de kunstmatige intelligentie

om economisch beleid voor veranderlijke omgevingen te ontwerpen en te evalueren.

We beginnen met een studie naar hoe een eenvoudig en robuust model van econo-

mische evolutie kan worden ontworpen. We bestuderen een reeks bestaande evolu-

tionaire algoritmen en gebruiken de afgeleide inzichten om een eenvoudig evolutionair

model te ontwerpen ter beschrijving van economisch gedrag dat evolueert door middel

van imitatie in een sociaal netwerk. En we gebruiken dit model in numerieke simulaties

om het evolutionaire proces onder verschillende omgevingsdynamieken te bestuderen.

Voorbeelden van dynamische omgevingen zijn technologische verandering, macroeco-

nomische fluctuaties, en trends in natuurlijk millieu en hulpbronnen. In een toepassing

op klimaatverandering formuleren en toetsen we millieubeleid dat expliciet rekening

houdt met de evolutie van economisch gedrag.

Om een evolutionair model te ontwerpen dat objectief eenvoudig is introduceren en

toetsen we een nieuwe numerieke methode, genaamd Relevance Estimation and Value

Calibration (REVAC). De methode meet hoeveel informatie minimaal nodig is om een

evolutionair algoritme op een beoogde prestatie af te stemmen, en hoe het bereiken van

de beoogde prestatie afhangt van het afstemmen van de verschillende parameters van

het algoritme. Hiervoor maken we bij het afstemmen gebruik van kansverdelingen over

parameterwaardes. Kansverdelingen zijn uitermate geschikt om informatie te meten.

De methode kan in principe ook voor andere dan evolutionaire algoritmen worden ge-

bruikt.

Toepasing van deze methode op een reeks bestaande evolutionaire algoritmen maakt

duidelijk dat niet alle onderdelen van een algoritme even invloedrijk zijn: vaak heeft de

afstemming van de mutatie-operator—die de verscheidenheid garandeert—de meeste

invloed op de prestatie van het algoritme. Dit algemene resultaat word bevestigd voor

economische evolutie, in simulaties waar de agenten geconfronteerd worden met kli-

maatverandering en technologische verandering. Dezelfde simulaties tonen tevens aan

dat indien extra detail wordt toegevoegd aan een evolutionair model, het model minder

goed kan worden afgestemd, waardoor het vermogen van de agenten om zich aan te

passen afneemt. Dit is een goede reden om een model van imitatiegedrag zo eenvoudig

mogelijk te houden.

Vervolgens ontwerpen we een eenvoudig evolutionair model met slechts één vrije

parameter voor de verscheidenheid van strategieën, waarbij we de invloed van deze

parameter op welvaart onder verschillende omgevingsdynamieken onderzoeken. Deze

dynamieken worden gedefinieerd ten opzichte van twee breed geaccepteerde en een-

voudig herkenbare kenmerken van economische verandering, namelijk hoe gelijkmatig



en hoe regelmatig verandering op treedt. Uitgebreide numerieke simulaties maken dui-

delijk hoeveel verscheidenheid nodig is om een verdeling van welvaart te bereiken die

optimaal is voor de samenleving, bezien vanuit een constante relatieve risicoaversie. Dit

optimum verschilt per omgevingsdynamiek.

Via simulaties leiden we inzichten over beleid af alsmede over de sociaal optimale

verscheidenheid wanneer de omgevingsdynamiek onbekend is. Het blijkt dat in het al-

gemeen een sterkere mate van risicoaversie om meer diversiteit vraagt. Wanneer de

aard van de omgevingsdynamiek echter bekend is dan zal de optimale diversiteit een

aanzienlijk hogere welvaart mogelijk maken. De mogelijkheid om welvaart te verbeteren

door het imitatie gedrag te optimalizeren op een bepaalde omgevingsdynamiek of, als

deze niet bekend is, een bepaalde risicoaversie, biedt nieuwe perspectieven voor beleid

die niet eerder zijn erkend.

Voorts wordt de methode toegepast op een eenvoudig model van klimaatverander-

ing waar de beleidsmaker de agenten wil motiveren om fossiele brandstoffen in te ruilen

voor vernieuwbare energie. Die is weliswaar millieuvriendelijker, maar ook duurder.

Numerieke evaluatie van een regulerende belasting op fossiele energie laat zien dat het

belastingsniveau waar evolutionaire agenten geen onderscheid maken tussen de twee

vormen van energie aanzienlijk hoger is dan wat een model met rationele en represen-

tatieve agenten voorspelt. Als men imiterende agenten wil stimuleren om fossiele ener-

gie te verlaten dan moet de regulerende belasting dus ook aanzienlijk hoger zijn dan wat

door de rationele keuzetheorie wordt voorspeld.

We ontwikkelen en toetsen twee nieuwe beleidsinstrumenten—beloningen of pre-

mies voor goed gedrag en advertentie van voorbeeldig gedrag—die de waarschijnlijk-

heid dat millieuvriendelijk gedrag wordt geïmiteerd selectief verhogen. Beide instru-

menten zijn eenvoudiger te realizeren dan een regulerende belasting, die vereist dat

de grootste vervuilers meedoen—hetgeen politiek en sociaal veel weerstand oproept

aangezien deze ook het meeste moeten betalen. Met beloningen moet de beleidsmaker

wel donors vinden die de kosten van de beloning voor het meest millieuvriendelijke

gedrag bekostigen. Dat kunnen bijvoorbeeld diegenen zijn die het meest de millieu-

schade voelen. Numerieke evaluatie toont aan dat het effect van beloningen op welvaart

en klimaat vergelijkbaar is met het effect van een regulerende belasting. Advertentie

van voorbeeldig gedrag blijkt slechts effectief waneer het prijsverschil tussen fossiele en

vernieuwbare energie klein is. Het unieke voordeel van advertentie is dat het geen cen-

trale autoriteit vereist die het af kan dwingen.

We concluderen dat het mogelijk is om een model van economische evolutie te ont-

werpen dat op een objectieve manier eenvoudig en robuust is. Het eenvoudige evolu-

tionaire mechanisme van een dergelijk model is voldoende om een groep agenten te

laten adapteren aan verschillende omgevingsdynamieken, ook als hun rationele vaar-

digheden beperkt zijn en ze weinig informatie hebben. Ondanks de onvoorspelbaarheid

van een gesimuleerd evolutionair proces kunnen robuuste resultaten worden bereikt die

geldig zijn voor een groot aantal getoetse factoren, een aanduiding dat ze ook buiten het

domain van de getoetste factoren geldig zijn.

De ontwikkelde modellen leiden niet alleen tot andere voorspellingen voor gang-

baar beleid zoals een regulerende belasting, maar ze openen ook een deur naar nieuwe

beleidsinstrumenten die het selectieve voordeel van economisch gedrag reguleren.
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