
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Price dynamics in equilibrium models

Tuinstra, J.

Publication date
1999

Link to publication

Citation for published version (APA):
Tuinstra, J. (1999). Price dynamics in equilibrium models. [, Universiteit van Amsterdam, Fac.
Ec. & E'trie]. Thesis Publishers.

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/price-dynamics-in-equilibrium-models(98f6d491-1ba8-41bd-a10b-93391484dd7c).html


Price Dynamics in Equilibrium Models 

Jan Tuinstra 



Cover design: Mirjam Bode 

The book is no. 214 of the Tinbergen Institute Research Series. This series is established 
through cooperation between Thela Thesis and the Tinbergen Institute. A list of books 
which already appeared in the series can be found in the back. 



PRICE DYNAMICS IN EQUILIBRIUM MODELS 

ACADEMISCH PROEFSCHRIFT 

ter verkrijging van de graad van doctor 

aan de Universiteit van Amsterdam 

op gezag van de Rector Magnificus 

prof. dr. J.J.M. Franse 

ten overstaan van een door het college voor promoties ingestelde 

commissie, in het openbaar te verdedigen in de Aula der Universiteit 

op vrijdag 5 november 1999, te 11.00 uur 

door Jan Tuinstra 

geboren te Dokkum 



Cover design: Mirjam Bode 

The book is no. 214 of the Tinbergen Institute Research Series. This series is established 
through cooperation between Thela Thesis and the Tinbergen Institute. A list of books 
which already appeared in the series can be found in the back. 



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 dy
namische economische modellen. 

3. Een belangrijke argument voor het gebruiken van een representatieve nutsmaxi-
maliserende 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 weten
schap 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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