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Stellingen
Behorende bij het proefschrift
Price Dynamics in Equilibrium Models
1. Wil de economische wetenschap serieus genomen worden dan zal er een consistente
theorie moeten worden ontwikkeld die beschrijft hoe de economie zich in een situatie
van onevenwichtigheid gedraagt.
2. Economische dynamische systemen zijn in het algemeen niet-lineair en vertonen alle
eigenschappen die bekend zijn van niet-lineare dynamische systemen. De conventie
binnen de economische theorie om voornamelijk lineaire of gelineariseerde systemen
te bestuderen doet daarom geen recht aan veel belangrijke eigenschappen van dynamische economische modellen.
3. Een belangrijke argument voor het gebruiken van een representatieve nutsmaximaliserende agent in macro-economische modellen is dat deze modellen daarmee een
micro-economische fundering hebben. Dit argument overtuigt echter niet omdat elk
willekeurig opgeschreven systeem van geaggregeerde vraagfuncties gegenereerd kan
zijn door de beslissingen van nutsmaximaliserende agenten (zie bijvoorbeeld Debreu
(1974), Mantel (1974,1976) en Sonnenschein (1973)).
4. Het is een wijdverbreid misverstand dat economie primair gaat over de beslissingen
van individuele agenten. Economie handelt juist over het samenspel en de aggregatie
van deze individuele beslissingen.
5. De aanname van onbeperkte rationaliteit is zo populair binnen de economische wetenschap juist omdat deze aanname zo beperkend is.
6. Veel economische modellen lijken in zekere zin op gedichten: zij moeten appeleren
aan een gevoel van schoonheid en voor de verschillende onderdelen van zo'n model is
het belangrijker dat zij met elkaar rijmen, dan met de werkelijkheid.
7. Een stelling wordt pas interessant als zij onhoudbaar is.
8. Marktwerking zou op de universiteit het best tot zijn recht komen door meerdere
restaurateurs tot de mensa toe te laten.
9. Relativeren betekent niet niks serieus nemen.
10. In het algemeen zijn wetenschappers pas na vele jaren onderzoek en veel ervaring in
staat om een inzichtelijk en overzichtelijk wetenschappelijk werk over één onderwerp
te schrijven. Een proefschrift moet dan ook niet als zodanig worden beschouwd maar
veeleer als een verslag van de eerste voorzichtige schreden in de wetenschap.
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