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nvatting (S ary in Dutch) 

Eéni van de meest aanigchaalde passages in de ecancuniisclie Iiteratuzir is Adlam Snrith's 
bespreking vaar de ,onzichtbare hmd" Deze inctafoor voor iriarktwerkirrg vail de gedncli- 
te dat een systeeni van campcLiitieve mailiken. anet weinig ol geei1 directe overheidsii~- 
iesvenlie, als vanzelf de ongeorlcestreerde keuzes var1 iridlviduen lmnaliseerl en leidt 
tot een rrraatscliappelW1l te prefereren en stabiele orde. Deze gediiclite is Euijzoiides 
wijd verbreid, eni lijkt aan populariteit te winnen, getuige beleid gericht op yriva- 
kiseririg van taken voorheen bescllcuuwd als best volbracht door overheidsiiistamtics. 
Orrigekeerd wordt als verklaring van liet falen van maatschappelijke orgrzilisatievorm- 
eik die i-liet op een systeem van vrisje nnrzrlcten zìjri gct)i.~iiacrd doo~gaaiis gewexcn op 
heleiiiinesingeni van de onziclitbare hand. De poi-tische irolae speelt derlrslvc (reti rol 
ka11 grote betekenis is de  politieke econornbie. 

Meeind genoeg echter heeft de ecoiioiniriche wetenschap vruwel geer1 ro1~uirdt.c 111eo- 
rie voortgebracht om de werking va11 de onziclltbare linilti inee te begrqpen. lu  plaats 
daarvan heeft zij zich vaosal geconcentreerd op evcrnwichteri. situaties waarlil r2e halicl 
zijn veroizderstelde werk volledig l~eeft verricht. Ovcr wal er briit>cii deze cvc~iwiclateri 
p1,~atsviradt heeft haar thcorie bijzoi~der weinig te melden. Dit is crri 1)iiilcrigewoon 
opmerkelijke situatie Irnnners, de cerutralie vraaglatelliiig in cle ecoiiornische wetenxcliap 
is of, en door uielke combimatie van ~m-istitutioi~ele sbrticluur el1 ina~ktwcrking, cen 
samenleving met heterogene individuen In sLmt is eeih vcrdeliiig vali scllaarse, alter- 
11al~ief asliwendbare rn~ddelei~ tot stand te brengen waarin iedereen zijn of huaar plairneri 
kííri uitvoeren en ziclnzelf kil verbeteren. Met Piaar evearwicl~t~theorie~~i h i z  de ecoilo- 
riilsche weteilsdiap slechts antwoordeil ap  deze vraclg geveii waarin zulkc cwördirnotic 
&.L1 reeds volledig heeft platsgevoriden. 

Toch rijzen de problemen die zudi .~rwo~doeri ~~id ie i t  1iwn we1 serielis over ceir on- 
~veilwichitiglieidsthearie nadenkt--en verscliilleride ecarioIricrë wan naam, zoals Wal- 
r&%, Mayek. en Halan hebben dat gedaan-all wanneer meli het rneest srrnpele coör- 



dindt~eplot~ceiu 1)r schouwt, dal vari twcc iridividiien die tracllrcn twee ~ @ r b c h ~ ] J ~ ~ ~ d ~  
gott lere~~ te ruilen Segcrr ce t~  willekcurage gt,gevcii iililtcrct a;terrsc>rr (te tfiicc pik ver-. 
~r:lail!eirdr iioc~vc~t-llirt\cxn viili loei crie gc>r'bl up grwcn %OOI he1 nntierc I-Jocwel, in- 

dreii tle ~nitil:!e veadclang ~olrloenclc cplrgclljk IS. wat de erie I~ rhhe i~  wi l  doorgaails 
WC) CLOOL CIC: ailde1~: w ~ r c l t  a i~ry,ebt~d~~~i.  z l j~ i l  de Iioeveelhedcr~ wrtaiiil dat gcbeulr !riet 
rioodzakcl~lk geiijk S e n  rriinnste 6c.n va.1~ dc tlrvcc ~radrviriiicn uorxlt gerailtsoeiicerd ne 
vraag is nrr wa t  ct gcbeiirf Er  kara een gr?cleeltclill.;e riiil plriats~iilrleai Er kali ook rrn 
nicliwi. i*iilvocit woidrii voorgcstclcl. waartcgen dan nieriwe ;iaiii~iediiigcti ka~ilmcil v,$al- 
t lci l  voorgesteld Maar uxric waii de  twee rlort cel] nicriw vonzstel? Emi cridel wat >oor 
roniclii#ies wol 11t clal, aanvt~isrd" Wan~icci LS liet ~e l~ t r i i l d ig   ril te  tt-ìi.cIiler: ritel Ilandc]c!i? 
Wilninaccr dierit incir tor te slxalu'l Al rlit soort vragen kiiil~lc~i a!le<~:l a a i t  een -;crLe,izc 
tlieoric r~ítli orievcriwichtigl~eic~bi1;1~~1~c~e11 worden gexrrlrE Daaii:~ spclcii e1ci;rreiitcln als 
de vertlcliiig vali oi*gc:lijlce e11 ~11ivo11e~iig~ i f d ~ ~ ~ i i a l i e  e11 ii'clwaclitir~grii ecw rol. en ook 
d;alipassiiigbkijtl cn silclltctlcii. 191t n~itrudiicecrt de i~iogclqkheid VRII belnnderrngenl 111 

tlc vourkrriic l i  cli a~riwc~igc!  r i i i i l~lcl~ii  &ijderis lict on~eie~iwiclitiglieidsl~~ocec. 7i3rzsIolte 
WL'I.J~L celi de~gelljl~c t l l c u ~ i ~  dc V I - I I C ~ ~  013 wit3 er .arra~itwiia>rdelIjk rs voor clc: aailprlrl4sii~g 

xraa 133 1,jzen 
ITct li, van I ~ i i t  ciigcwcronl I~trEang t i t ? i  gr.11jke vragen te l~ecclloinacn. Tcii ec-iste kuilneii 

slrcll! 5 lai~vrorligcïirle anf woorrlerii ei op een reclil vnai digiiig vei srhafT(:~n x our het alorii 
vcrn cgrmiwoori-ligtlc cve~liwichtsdci~kcnr i i a  dc cccrl-ic~rnibclic~ txretc~rschnp Ecii tweede rerlciï 
is d : ~ t  I-rt!lanrgrijke ecoruomrsclie proccssci~ wel eí3mis onevei~cvichtig11eids~3rocesiieii zaiideii 
kuiiiiri~ Lijli. Ten tierde ecii onc?vciiwnclitigt1eic1bt lieorie antwooid geveai op de vldag 
welk cvrriwicllt ic:lewauat is, iradicri í~veriwicPithllicorre liet bcstaaii vair nieerclcre even- 
wiclztcil aairtooii'i. M;clPxe alíiarvaiii ~iaiiiait, <.cri initrcsle verdeling wordt geieikt Piaiigl 

;if w n  de cpecificíities het aan~,?ssingspioccs: In liet vewerlellgrlc laiervari ligt. prn 

viciclc ïedcn. Hct is .wcl. waarschijiilI.jk dal  lipt csienwncht bereikt cluor een oiicvtn- 
witlrtighcidp~oa~s gccn dcc1 i~ilillc~akt valt de set vali evenwrclutcn die curresporideert 
irwt clo iiiitlële vcrrleling. Dit is 1le.t gw;iI ~riclien er tijdeiis iact aanp;mbingsprorch Ijij- 
v ~ o r h ~ c l d  wol-dl, ~ C G Q I Ï S I I M ~ C ~  d af ~ C ~ ~ C G ~ I ~ C ~ C I  (i. Ecar vqfrlc reden voor liel 81cst iidci I*I? 

vu i l  ot1r~~~e1rwicl~iiig11eicl~~d1-11g 1s L I R ~  Inct Jeel wied mi~gcl~jk is dat i i e  Liindaineintcla \;.ui de 
<~vr~rumriclllsf 1it:orrc aaulinbsiiij bellocvc~ii 0131 eeii serieie~c? oirrrvcrr~,~~iclilrgliciclsi l.icoi ic toe 
Er i;t anil, k4et i1;rnre de aanndialci. va11 pr i j . * ~ i r m ~ ~ ~ d  g(ldii~g, zoals b i j v ~ ~ ) r b e e h ~  ij( li)n&l\l 
i11 1101 aiioclcl van valkotrilicii ~x~edi?tlinglng, stsii\"rp gespaiineii voel inct tlicorie over cl<> 
aruip;rsciiig wui piijzen i i i k i L i  e~rciiwicl~ts.zi~a~~rdeli. Zy is cc1.itc.l cruciaal voor 1ic~L nebtili- 

t ~ a t  (lilt f~r:l~lt&~l?3~~11~(' C Y ~ ~ ~ ~ ~ + J ~ C J I ~ C ~ I  Prtletu c i f i c i e n t  ~ U a l .  Tri~sloitr zijn er fenoiiiciicir 
\ v ~ : ~ I . L u u ~  CIC r ~ ~ ~ w ~ c : ~ l t b t l ~ e m i e  nlclai ~no~illljk Peil ! IGS~~~S.I I IE;  bicdeii l i m .  17eei-i voel- 

beeld is lict liicsltiwn~ vail geld. Wle ti;insaítiekost~c:l~~~r~~gen~de rol er.raii wordt Lvpiscli 
gcsjweld iiu dc tuiirt:iiiitlko:aillil~g i7ti11 r e n  even~vicl~tsalloc&$ic. 

Do dorlstelliiig v:tii dit bcir:k; is de iircrressr \:oor hel werken aan eril b ~ g r i p  vdii 
orievci~~vicliti#lieicI~~rocc~:st;~r~ I I ~ G I I W  I P Q ~ I Ï  in te blaxeii. cii wel op t\vc:e iiianicneri. i11lcl- 

dcls racn kritische reflectie op dc bcstíiandc Iiicraturir en door cc%il s u b ~ t ~ ~ n t l r l ~  hij- 
drage. Dt~arioc wordt 111 Horofdstrik 2 niet Irelirilp vali inzichteri uit de weteilsclritps- 
fibsolic ccir li,idc1 gcsclictst ~ '~~ir l~i i i iuc~ir  tlc ~iii(\vikl~eling van de ccoiroiiiisckic~ ~4-ctc.n~- 
bclictp iri hot nlgciïleeii, r n  .aaieve~iwic.]~tig~1c?idt~1oori~ iii lict bijzuiiikl . 1aii worden b e  
gicpcii HoaMst\lk 3 bt~sclrc)ii~rt \ai1 liieruir de t radl t ior~~le stsbiPiteitslîterata1111'. 111 
Hoofdsliik 4 wordt alic litera~1111r bekritis(~cï~1 en $5-ordt ;aailgegevrli waarom zij heeft 



rrefasld Voorts xwrdeli richtingen voor heb licrie\~eri va11 oi~e~.c?nzviclrtigI~e~dijo~zcfer'~oeIc 
,ai~gegeve~~, alen~ede eleilienten w n  eeii b e i e ~ e  theorie geidcntificecrd, .te wctc.ia iiii- 
pelfecte ni~eciedinguilg, eiz ianperfecte eii oilvolleclnge iilfornlatle. 111 (Be 11crofd~it~ikkcll 5 
eili 6 wordt de Iiteraluilr over die elenlienten bcschouru-tl. In Hoofdst~ik I ~xror<Pt. ~CCUII-  
ciudec.rd dat deze literatuur vooral ceii evei~wiclzrsErre~rt~dcr~i~g heeft gckor,ctr. Voorst 
!vrPrdeti eeir rudiinentairc oncveilwicliX,stlieori~i voorgesteld. Iii E-Ioofdstiilc d nxortlt dcze 

iiitgewerlct iii Feil alger-ilene opzet. en wordt een eol~vergentie stelling iifgelcid 
atidcr voorwaardela die zeer tiauw aansluntcn bij dc ~ir~ec ï ,  recente orieurc4iiwiclnl iglzeids- 
Ilrerat~lilr. Hoofdstrik 9 coiicliicllc-ert eii gecft ltdakel 11jticn aan voor VGIC~EI oiltlerzoek. 

Llke opgeteketde gesclriedeiiis, ook een w11 liet cleiikeii, Is grscliicvcu  fanu uit. eeii 
bepii~ld kader, helarig-ri~lc bepaald door k ~ ~ i i i i s  wui liltere oiitwikkeliiigen Slet is dii~tcimn 
~~;a11 belarie) vooraf clrilidclijklleicl te scliep~eri over luer lcadcr .riali wclaruit dc gesclliiecleri~s 
1s bet racllt. De weitensc~~ap~filosofie verstrckt hiertoe niiddelcn. In Hooí'tls(~.llc 2 ~vortlï, 
uiteengezet hoc de mrelcnschapsii1osofieEia Iran Popper cil Lakatos eeii micldetiweg vlii- 
de11 tusseir licl, induetivisme eii het cledlictivistr~e. tlre lselcien op gi.ot,e probleaileii örui- 
icii LTailr hel iiiductlvisiile cle naoodzctkel~jkc a pnnr-c o ~ g a n ~ ~ i - l t ~ e  vnri de oncinidig heel 
potentieel interessante ol~servaties vcrwcrpt, eii dauruni liiet tol  algeineiie ziitspiwlrcn 
Bomc~i kar], blijft de wradracl~tlglieid van stcllingeil iri  liet- c8edr~ctivisiiic oi~elnid~lijk 
door eer1 gebrek aai1 iilugelijkhetlen voor ciiipin5clie lociksilig. Popriei's fwlsific;-ltioii- 
lsiile vt:lLiiidt thcorie en observatie door vali (heor ice~~ te eiseri ijat zo orri?fl~irnrrlcelijlc 
loctsbarc iiitspïalten clcreiz, die leideili kui~neil lot fdsificalle. Dit staal het voorlopige 
gebruik var1 nlietafysischc aannameil toe. Op de vraag tvelk tlcel danrvaiii I~CLWOI.~-  
en dient te  worden indien eer1 afgeleide uituprali: gcfnlsiff?eerd is gcert L;ikcltos een1 
arirwoord iineb xqn methodologie van de wetenscl~appelij~cepeile oi~dcrzoeksprogra1rir11i-I'S. 
Lrn oiiderzoekuprograr11111~ bevat aanniaiIiril die niet aau oliallaahrkelijk<c Lesils wordcri 
l~loutgesteld, cii in plaats daarvaii worden afgescll-aerrncl door Irulpliypotliescn. 0iuic.r- 
zoclisprogiarnrna's ziijii progressief inclicn ze op basis vali 11~111 llarde kern tot iiit,spralcen 
Eioilieli dic. iintlieii gelalsrfieerd, iiict inet ad hor vt~rainrJer iiigrrlr ii; dc li~ilpliv~~oh,llc~lic~~~, 
liiaar c1001 vergroting vama dc e~npirisclie cii lugisclic iriliw~irl wordeii ;iatigepad Biiracrl 
oiiclerzoeksprogran~~~~a's kunrren slib-pogrsiriii1a'~ woaderr ozielcist,lrc~<leii, volgei~s rlc 
tlieorie van Iteit~ciiyi. Eén van hilri fuiictres is: de l~escliicrit~i~lg vamr ~ l c  I-isrdc BFCI 1 1  t ~ g c l ~  
falsii~catic. Met lict ernpir~sclie apl-iuriisrric. h~cefi. de rcoiloniiisclrca M T ~ O I J Y C I I H ~  ~ r l i~ i l i  
liaak oiitstaan eer1 unbwikkeling cluiorgcinac2kl dic riauw :i,iiisI~nit hij tlc I,alcatuuimnsi: 
iilctliodologie. Het is dan ook ecii volwasscii ureleiisclrep, wniir.v;bii Iicî. itiogelijlc is tlc 
lialde kern op te stellai. E c i ~  promilzente rol daarin wordt ke\yrold door dr  wlgeianr~ilt~ 
c.i.e~zwicl~tsthcuric Zi j  1~es~herralt 111~1 name liet itlec vamr alc. siiperioritell \.>lil vrije 
iildrkicir, gevat iri tle uanzichthare Jlaiitl I~ociiii~ 1,esprokeni 

1~crofdstuk 3 becc'rroilw~ de onitstasirsgesc~iie~1c~iis vsri tlieor~cdri 0 2 ~ ~ 1  ~ J I L P Y ~ I ~ W L C ~ ~ ~ ~ ~ -  

1if:irlspi.occ~scn e31 1111~1 staUilit(:it. Deze Icair ~n~ordcn 1,egsepcii in v ~ f  I~claiigiijlca stap- 
~ J L I I  De eerste werd gezet, door JWdlrac, de gruridlcgger ifii i i  tlc a,lgciiienc cvcnwiclils- 
tlreorir: Walras observeerde dat  de prijzen op ile beurs 111 I'ariji; zidi aanpasteii i11 clt. 
iiclitii~g \-ani liet vraagoverschot. Hij stelde op b;icji$ ctiaarwan elc wet val1 viauk en ami- 
bod op, die zegt dat de prijwwrn een goed sd~jgt als de  vru~i~g groter is dal1 Iieî. aarabod, 
rn daalt 1ridici.r liet aixr~bod grater is ciari de vraag. E-loewel Walrri?j worstelde inci de 
vraag welke andere processen zlcln Lijde~~s liet aailpassen va11 cle prizeii welliclit irog 



nf~~eelcleri, verondcrtitelde hij dje uaterndelijk allen weg. Die globale stabilitelt van het. 
za oritstane thtonnerneart proces w= voor Walra5 evidcrnt Micks' en Sarnuelcon's latere 
~ i d c r e  studies van WstIraq' theorie, die een tweede stap in d e  ontwikkeling \iormcYen. 
nclcritifir.ecrdc echter bijzonder sploclfieke condities waaronder liet proces lokaai stabiel 
is. Hei, zelfde geldt voor Arrow, I3lock en Hurwicz. die globale stabiliteit bestudeerden 
in een vierde oritwikkeling. Deze stabiliteitscondities werden gezocht op het niveau vim 
de gcaggiegeerde vraagoverschot~funct~es. Een vijfde bclaang.jke orrtwikkelrng, geleid 
door Scmf, toonde echter am clat d ~ ~ e  niet zonder mecr uit individuele eigenscbap- 
pen volgeii koi~dcn. Dit legde l ~ e t  oneven~vichtiglieids01~~1err,oek voor lange tLjd lam. 
teli gtïiiste var1 afgeleide onelcrzoeksgebied6?n, met nalric berel~eiiingsalgoritltrï1en e11 de 
zogetlnamclc 'vr:rdelin~gsbenaderingVie respectievelijk de Wdrasiaanse veilingrsucestcr 
precnczere m,np~~singl;regels wilde lateil volgen en in hetcrogeriiteil; van individuen als- 
nog ccn rechtvaardiging voor de  gevandcn eondi.ticc op de geaggregee~de vraagstelsels 
zocht. Als een weg uil. &;.,e problematiek stelde Nahn voor het aax-ipcassingsproces zelf 
verder te preciseren. Deze zesde stal3 leidde tot de vrmehtbare ontwiklccling vael zogc 
naatncle hai~delsprocessen, rnet name het Folahn-proccs miaarop Fisher iiitbrcidde. Net 
Fisher-liuroc,es n.epreseridcert de luoiclige kennis van oncvenwichtighe~dsgedrug. 

Iir BooMstzi1-c 4 ~ i a r d e r i  de probLcrneri waariri de onevenwidrtiglreeidsliteratii~~r ver- 
keert terzaggevocrd op Irel feit dat het t&tonmersrent procps, en daarmee vrijwel alle 
1tLiei.e processen, Inclusief liet Fislier-proces, ecn homirncukus verklariiig biedt t.aar 
prijsaanpmsii-gm buiten het evcnwicl>t. Het postuilccrt letterlijk een maalnetje, de 
veilirugnneester, die alleen \ierantwoordelîjk wordt geacht voor het coordirialicproees 
dat de theorie iraxrht te verklaren. G06rdinat~îe is b ~ j  gevolg opgelegd, eai niet ver- 
Iclsard. De i01  van sub-discipline ter bescherming vali de harde kern van de algeinerie 
cvenrwichtstlieorie die de onevenwiclitigheidstlzeorie slizds Walras heeft gehad, heelt 
bijgcclragen aan de late ontmaskering va11 deze scliijiivcrklari~ng. Voor eera serieuze 
tlieorie va11 gedrag buiten eveinwiclnleri dient de iILa~~w?cu1us te  worden verlaten. Al iii 
de jarern 50 wezen verschillende theoretici, me"cmne Clower eii Arrow, op elenientei~ 
wxri een thcoiic die ervoor in de ~ilmrts zou moeten komen: imperfecta medec\ingiiiilg en 
inlperfeete en onvolledige iiifurrna+tie. 

Brdc vormen iuaiz ixnperfectics zijli taitvoeriig bestudeerd, zij hei in een elieniwicPits- 
coiilext. I4oofdsluk 5 bespreelct rle lateratuiir over 'int~r8ct-niakers', indivlducn inct een 
~okerc marlttniacl~t, rhc hen irr s1,nat st,elt verwsutwoordclijklwid voor liet a,wnpmsen va11 
~-r r \ j~rn  emi I~oelreellirclcn te nemen. Het beutanrr vali cvenwichten inet nrarkt-makers is 
rt~~ipetooiiid door NcgisEii en later Bennssy3 eerst voor het geval waarin iironopolislisch 
i~ieclc:dir~gci-ide prusxcttsrs een suhjecticl idee liebben vali hiin macht, dat ahvijkcri 
h 1 3  M ~ Z  Biurn oLjecbievr. iniirloed, en later voor lzet geval waarin cie objectieve indivi- 
duele vraag- rrr tianbodsrclsties bij de rilarlcl-anakers bekemid zijn. C)pmllend gei~ocg 
us de ! ~ & t s t c  Iiteratiitir geacrceptecrd als de stamzdmxd, n.iaar kemiit liiet tegelijkertijcl de 
nieeste prol>lenieir: LIP existriiLie vali evenwichtear i s  cr niet gegaandeerd. oolc ~ i i c l  
voor niet-g~clegciiereeh gevalleiz. De subjectieve vraag benadering 'Isied"j:e grootste 
il~clwSie voor ceir vcrvtk~kgiiiig va11 de veilingmeester, maar lost die met haar e~enwici~ts-  
I-reilnderlizg tiietili 

De gedacllle dat  iizfornratie iiiet noodztikelij~k perfect, cn vollledig is, en de ruiiinte 
die clat creeert subjectieve wereldbeeldcri, wrwaclrtliigen en theorieën over Ierear, 
heeft ook lot eeil omvangrijke literstuiir geleid, beschoinwd ia1 HooMsitriik 6. Ze gaal, 



tenmirnste terug tot de .jaren 311 ebi de Uostei-irijkste en Stockliolm school bi~lroorbceid 
een invloed op Hahri De formele beschoaiwi3;1g van vrr~vacl~tnrgelu in een sligemerie 
ew~-iwichiscontext heeft niet geleid tot veel inzicht in onc~enwicE-itiglie1dspro~~~se~~, liet 
zo min ais de literatriur over zogeilaa~r~de 'conjecturcle .isariaties'. Echt.el., de relatie met 
de eerder bespraken inodellen van Negishi eti Benassy bieden ruimte voor een s ~ u d i e  
van l-rek mnpasseri m a  siabjectieve perceptues. Eei? vieegc bi~drage langs die lijn is 
van Fisher. Rij laait Iiandelsren prijzen zelten op basis m n  vcrkeerd veroladersteldc 
vraag- en aar-ibodcurven, die -ervolgens worden bijgesteld. Dit gekmirt echter, zor~der 
d~iadelijk aanwijsbare reden, zo dat de wet vaik vraag en aar~2,od iiiet wordt gesclionden 
In het batccre Fisher-proces is de attnpassirrg van prijzen i~lii-ider precies riitgewerlit. 
Echter-. markt-naakers kunnen dit wel degelijk individueel ratlonecl doen Onder de 
voorwaarde dat er zich. geeri zogenaanide 'aialigea~aiiic verra~simigcii' voor-doen tîjdeizs 
liet aaripassiinzgsproces is het Fisher-proces globaal stabiel. De inoclerne leerliteratuur 
rerislotte, biedt veel aankraopiiigspur~ten voor I-iet bestuderen van ~urrp~siiigsprocesseri 
in oncvenwicl-itighcldssituaties. Hoewcl liet, vooral gelicht is op het recliiva~rdigeii was1 
ra6icunele verwaclilingcn e~renwiclat~eii Ljiedt de naelhocliek alle niogelîJk11edc1-i vnii leren 
op basis vali rninder informatie, byvoo~beeld over de striicturrlc sl.rrcificaties \?riil de 
inarktrnackit die mmkt-rilal<-crs hebheri. 

Hocwel eletneiiten voor individueel rationele onevc.nwlclitigh(~ids:.tan~~~si~~gen dcr- 
EiaVve bescllikbaar zijii, zijn z ~ j  tot op heden iniel of nauwelijks systt:ïiiatiscli voor d ~ t  
cloe1 aa~gewend. Hoofdstuk 7 niadlrt een lnegirr rnet zo een nanwei-idirrg. Een eersle 
ol->sl,&eP is de drang leerproeesseri te  moclclleren iin ecn structiirecl volleclrg met cle 
objectieve werkelijkheid ove~eenkomende opzet. De wetei~schapsfilosafie leci 2 dat een 
e.ige1lact-ia.p van goede theorie is dat zij een abstractie van de wcrkelijklneid biiedt. Dc: 
theorieën op Zawis waarvan markt-rnalcers irt een tlreorie over oiieveilwichtigYaeidsgedrag 
hun prijzen aanpassen dienen derhalve ook abstracties te zijn va11 de werkelijklileid 
waarirn die markt-makers opereren. Met andere woorden, de tl-icorie cliei~t s"l;ucturele 
rniisspeclficaties toe te staan. In de econonietrie is dit gei~~eengoed. Een i~wfcecle voorirli- 
gcnomeirl-~eid dic een zinvolle onevenwicl~tigl-ieiclstl~~orie in de wt:g lieeft gcstaxn is de 
gedacliie dat de i~iteindelijke eevenwiicht waarnaar een aaiip;lssir~gspl~oces corrvci grcid - 
aarigenorneri dat &-ie"t,iiderdaa3 convergeert -eí3ri volkoinen rrrederlîriging~ever~wielit 
dic i i~  te zun. Deze gedwI-ite leidt b~.jvoorlreelcl iii lzet vrcregc wcrk wan Fislicr tot nitcy- 
iiupolisllsche mededungingsmacht die langzanin, inaar bct,rcklulclijlc arbi1 rain-, verclwilint 
a l s  het dc econolnie coi?verg;eert naar eeai evcnwrclrtsrrlloc2-~~1~: Ook dczc gerlsclitc diciit 
In eerste ir-rstnriltie te worden verlaten. Ecri goede tkiicorie over o~ieveiiwicll~l~igl~eiicls~~a~i- 
passitigen is eeilvoilrJig niet vcrenjgbmr met- volkoincir aiiiedcilii~ging, e i i  11idii7rr ZO cwn 
thcoa-ie belaligrjijk urordt gevaiide~1 dient de coricliicic te wordrrl gcacccplceirl d ~ i t  rlc 

evenwichten niet iloodza,kelijk PareCo d-licrerit ~ G i i  19, inet andere 
wc-pordeii, een uitruil tusseai effici~ritie en stabilitert. 

]loofdstuk 7 presenteert vervolgens een eenvoudig nicldel va11 twee markt-rnnakcrs die 
p ] k  de 1rneall-e objectleve vrmg n a r  hun goed, tiie van hun eigen prijs es1 clie Vit11 11~11 

concurrel~t &hangt. in~chat.&eil als lineair aikankclijk van hiccl-ils Ironr eigen prijs. 
discrepanties die die de Ltjd weroorzaa;kt tusuerr vcrwac!itte vraag P21 geO~~i~ervei7rdc: 
vr:Lag sclrrijuesi ze to t  aan een stochílstische fac;t:lor. die de vorm Ilceft van wit,tc riiis. 
Sc zetten pr~jzen oin de winst te rnaxirriallserena op basis vali puntscEYaltiiuges.1 van dc 
pn;ralneters Xan de suhjecticve vraag perceptie-. De reeks vali geobhcivecsclc gevraagde 



liuc'veellredcri hlrekt ~ o t  Ieria~g in de  vorm van aarige[rac!tf purltscliatillilgen, gebrilik 
inukelnd. vrirr ccri gewone klcins~e km~adi-nrcrr cclidttinrg Het prl,jsaaup&~.;i11g~13roce~ dar 
za, orilstaat in diit .;lrnpele iruodel dat volduet aan alle ergenschappen anilgcwezen als I J ~ ~ I  

F>cl?~ng voor een Isuctcker'~uvo1Ie ~1-leorie va11 otlcver~wicl~~ighcrdsf~~npí~~sii~gca~~ Irer to~~lt  
cjpi-ricraillc?lijk gedrag. Na crrlge fluctuaties viirden de 1rnark.l-rnakers prijsnivr*:aiis {vaarop 
gcul~ vat1 hert, ondarik~ kiet feit dat  werkelijkheid en perceptie structilreel ~errlcli~Ele~~ 
zijrr pr~jzen nog langer wcnsl rtan te passen. Het inodcl is drie stabiel. Intercsbarii 
genoeg voldoen rle pi1jsmsrp)i~cl;iiigcn ovci de tijd bovendien niet aai? de wet \.uil vralg 
cri aanbod. 

In J1ooMstuIjG 8 wordeii de ~igcnccliappeni var1 dit simpclc inodel nader bestudeerd 
aan de hand van een algeinicne versie eivan Markt-makers hebtscn een structuuer] 
verkeercl l>ccld v;m de ohjecticve vraag. die zelf iiii  oali stoc1u;istiscli is. De verdeling 
e n  kianrien ongespcclficeerd wordcii gelaf,eri. De subjectieve vraag 'rvordt geöch~ 
ftrrirtie t c  zijai van een aaaltal parnirietcrs. waarvan de markt-irilaker clenkt dat  er eet, 
juauto waarde voor bestaat, dic liij echter onderkent niet tc ltel~iicmr. Iiz pldats daaiva11 
specificeert liij ecra. -nor. wer<lclirig over nllc:: waarden vain (Ieze parameters dle liij 

vrlor mogclijlt Inoudt. 411 tie loop wan hct leelpcoces, clat wederom gedreven wordt 
cloor o b ~ e ~ m ~ ~ e s  van de gevraagde Iroeweellac~tleri, uitgelokt door zelf gezetJte prijzen i11 

coinl~iri~iLic irict clc p~ijzeu va11 alle ailidere rruuikt-inrakci-s die elk hirn eigen pioduct 
verkopcii, wurclit clcze vprdrlitlg , i~i ipw{ volgclw de rcgel vaii Dqcs .  Het leergcclr,kg 
isi in dic zin vcilledig ratioiiccl, zij lrct silbjectief: iriririei-c de hirinct~irele vorm mordl 
verlccci.cl geperenpieerti hPcrxirnalisatie van de vcrwaclite wiii1s.t. leltlt tal. ccn prgs, dje 
i11 de ialarkt een geuite vraag ( 0 1  gevolg I~eeft De reelts van verdeliiigrri over de para- 
rrieilcr ruinite, clc bijl~eholcilde p ~ i j z e i ~  en geobserveerde Iloeveelheden. dili weer tot 
nieuwe vei-dclingeii, pnjxen, efcedenn i~anleldiiig gccíì. wordt vervolgens nangctourrd tc 
colivergeren voor Lynn alle lazogelijkc oiit~wikkeliilgen van cle geschieclelils, indien de 
percepties wan de riis~rkt-auiakers aan ocn strcngc eis voldoeil. Zij dlci~cii i~ail~clijk unitrcci 
zo vuor~iitzieric$ te  zijn, dut alle objccticf inogelijlíc orrtwikkeliragen vasi dc gesclriedciais 
ook 5~1bjecticT voor ruugelyk warci<?ir gclruuclc~n. Dat wil zcggen, cr tliic:neii zicl~ g t ~ i l  

'btnlischc wwri;r~siirge~~" voor i e  rlocn. I3ioze condut ic is reii s lo t  lic~5tis~lrc: 11i.t.lrreiclii~g 
vtirnn clo globale ~t;aliiliteitscoiidrt~c tot clzisvcr Irekciid in de uncl;cnwicl~~i~l~cicIsilieoric 
dc ccidrr bcsprulccn ioridntic vali gecir baangei~ailie vel.iasa.iigeu' vaii Fisllér 




