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Stellingenn behorend bij het proefschrift 

Emotionss and Economic Behavior 

Ronaldd Bosman 

1.. De visie van veel economen dat emoties genegeerd kunnen worden omdat ze óf te 
kortstondigg zijn om economische beslissingen systematisch te beïnvloeden óf te complex 
enn onvoorspelbaar zijn om te modelleren is achterhaald. (Dit proefschrift) 

2.. Het is niet waarschijnlijk dat economische beslissingen die door emoties worden 
beïnvloedd adequaat kunnen worden beschreven met behulp van traditionele kosten-baten 
modellen.. (Dit proefschrift) 

3.. Overheden zouden bij het bepalen van het belastingregime niet alleen rekening moeten 
houdenn met mogelijke welvaartsverliezen als gevolg van veranderingen in relatieve 
prijsniveaus,, maar ook met mogelijke welvaartsverliezen als gevolg van door emoties 
bepaaldee reacties op dit regime ('emotional hazard'). (Dit proefschrift) 

4.. De economische beslissingen van managers enerzijds en ondernemers anderzijds, 
dienenn niet over één kam te worden geschoren. Omdat ondernemers bepaalde emoties 
doorgaanss sterker zullen beleven, als gevolg van een verschil in zogeheten 
egobetrokkenheid,, is het waarschijnlijk dat zij in een aantal gevallen anders beslissen dan 
managers.. (Dit proefschrift) 

5.. De veronderstelling in veel economische modellen dat de risicohouding van individuen 
stabiell  is, lijk t niet erg plausibel. Emotionele factoren bepalen mede hoeveel risico er 
wordtt genomen. (Dit proefschrift) 

6.. Het is een misverstand om te denken dat emotionele reacties, die vaak kortstondig zijn, 
beslissingenn niet langdurig kunnen beïnvloeden. (Dit proefschrift) 

7.. De economische wetenschapsbeoefening lijk t soms heel diepgaand te zijn (vanwege het 
formelee abstracte karakter) maar is psychologisch bezien vaak nog niet eens oppervlakkig. 

8.. Veel beleidsmakers zien privatisering als een medicijn voor slechte (economische) 
prestatiess van overheidsbedrijven maar zijn zich onvoldoende bewust van de vaak 
uiteenlopendee bijwerkingen. 

9.. Degenen die de indruk wekken zich de beste wijnen te kunnen veroorloven, zijn 
doorgaanss het minst in staat om er goed van te genieten. 

10.. Een geheel vernieuwd wasmiddel wast niet meer. 




