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De klassieke politieke economie geherwaardeerd.l~

H.J. Klok.

1. In de economie is thans sprake van een tweetal niet van
elkaar los staande problemen. Zowel in het economisch
leven als in de economische wetenschap worden crisisver-
schijnselen waar genomen. Het economisch leven wordt
geplaagd door stagnatieverschijnselen, welke zich mani-
festeren in een groeiende werkloosheid en dalende
investeringsactiviteit, toenemende financieringsproblemen
in de collectieve sector en, in het internatíonale vlak,
steeds meer verstoorde betalingsbalansverhoudingen. In de
economische wetenschap laaien de debatten over de diagnose
m.b.t. de stagnatie en de toe te passen therapie hoog op;
van de eensgezinde zelfverzekerdheid welke de economisten

van professie gedurende de eerste decennia na de 2e wereld-

oorlog en de grote depressie toonden, waar het het vermogen

betrof van hun wetenschap om de politiek steeds het adequate
ínstrumentarium voor een gewenste regulering van het eco-
nomisch leven aan te reiken, is thans niet veel meer te
bespeuren.
De opkomst van het fenomeen van de z.g. aanbodeconomie
- een theoretische stroming die onlangs via een bundel
pré-advíezen in Nederland a.h.w. officiële professionele
erkenning vond 2~ - is slechts een van de uitingen van het
groeiend onbehagen het voorbije decennium over de wijze
waarop de economische wetenschap wordt beoefend.

De resultaten van de gangbare economie, zoals die in de
standaard tekstboeken voor zowel het hoger als algemeen
vormend- en beroepsonderwijs neerslaan, stonden ook reeds

uit een andere hoek aan kritiek bloot. In dit verband
vormden in Nederland de initiatieven tot oprichting van
een Studiekring Post-Keynesiaanse Economie in 1980 door
o.a. de hoogleraren W. de Roos en B. Goudzwaard 3~ en
van de Vereniging voor Politieke Economie in november 19814~

duidelijke signalen.
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Nu heeft de economiebeoefening, zoals die sedert de tijd
van de "marginale revolutie" in de 19e eeuw gestalte heeft
gekregen en via de "Keynesiaanse revolutie" in de dertiger
jaren van deze eeuw is vernieuwd, steeds en met name in
perioden van economische teruggang onder kritiek gestaan.
De opvattingen van institutionalisten en marxistisch ge-
oriënteerde auteurs, waardoor de zoeven genoemde recent op-
gerichte geleerde genootschappen zich respectievelijk laten
inspireren, hebben de ontwikkeling van onze wetenschap ech-
ter niet wezenlijk beïnvloed. Wanneer echter "leading eco-
nomists" als Paul Samuelson, gezien de onmacht van de theo-
rie bij het aandragen van oplossingen voor de voortwoekeren-
de werkloosheid en inflatie,zelfs de wenselijkheid van een
heroriëntering van het economisch denken beklemtonen5~en de
komst van een nieuwe Smith of Keynes wordt verbeid, dient
erkend te worden dat de economische wetenschapsbeoefening
wellicht in een ernstige crisis is geraakt. In elk geval
lijkt de bedoelde kritiek niet meer met een schouderophalen
en een verwijzing naar het randverschijnsel dat ze de laatste
honderd jaar in de geschiedenis van de discipline is geweest,
te kunnen worden afgedaan.

2. Het opvallende van alle pleidooien voor een heroriëntering
van de economische wetenschap, of ze nu van marxistísch ge-
oriënteerde auteurs komen, zich als post-Keynesiaans affiche-
ren of voor "supply-side-economics" willen doorqaan, is het terug-
grijpen op de economiebeoefening in het verleden. Met name
de klassieke economiebeoefening - hier bedoeld in pré-Keyne-
siaanse zin - uit de eerste helft van de 19e eeuw, de periode
van de "politieke economie", vormt daarbij een oriëntatiepunt.
De "marginalistische revolutie" van de zeventiger jaren der
vorige eeuw heeft de economiebeoefening op het verkeerde been
gezet, zo wordt gesteld. De economische wetenschap zou
vanaf dat moment zijn vertechnocratiseerd en zowel als sociale
wetenschap, door de band met de politiek te verliezen, als als
menswetenschap, door de mens tot "homo economicus" te redu-
ceren, zijn gedegenereerd. De economische wetenschap zou,
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wat overdreven geformuleerd, niet veel meer dan een ritueel
zonder enige inhoud zijn geworden.
Wat is er nu rond de overgang van het derde naar het vierde
kwart van de vorige eeuw in de economische wetenschap voor-
gevallen dat thans een terugkeer naar de theoretische aan-
pak in het economisch denken van vbbr die tijd zo sterk
wordt bepleit? De verschillende kritische stromingen zijn
daarin niet duidelijk, maar wellicht kan de volgende proeve
van een duiding in deze het aannemelijk maken dat inderdaad
het werk van Jevons,Menger en Walras de economische weten-
schapsbeoefening een richting heeft doen inslaan, die haar
thans enigszins opbreekt.
De benaming "marginale revolutie" voor de stroming in het
economisch denken die zich rond I870 manifesteerde is dan,
zo dient geconstateerd, enigszins misleidend. In de eerste
plaats, omdat ook b.v. bij een "politiek" econoom als Ricar-
do reeds marginalistische redeneringen worden aangetroffen,
maar vooral omdat het subjectivistische elementen in rede-
neringen waren die de economiebeoefening in die tijd een
ander gezicht gaven. De introductie van het nutsbegrip stel-
de in staat een theorie m.b.t. de vraag naar goederen te
ontwikkelen die een ingrijpende wijziging van de waardetheo-
rie teweeg bracht.Werd de waarde van de goederen tot dan toe
slechts op objectieve, aanbod- of kostenfactoren teruggevoerd;
de vraag introduceerde de betekenis van het subjectíef ervaren
nut voor het prijsniveau van goederen. Vraag en aanbod, nut
en kosten leverden tezamen een bevredigende verklaring voor de
prijs, de waarde, van zowel reproduceerbare als niet-repro-
duceerbare goederen van zowel nuttige zaken als zaken die
nauwelijks gebruikswaarde hebben, waar tot dan toe de waarde-
theorie een veel beperkter reikwijdte had. Maar met de intro-
ductie van het subjectivis me, het nutselement in de econom-
mische theorie kreeg langzamerhand ook een verschuiving in de
economische vraagstelling zijn beslag. Waar voordien econo-
mische beslissingen meer als reactie op,~zet responderen op
zekere stimuli werden gezien, werden nadien economische be-
slissingen meer geinterpreteerd als keuzebeslissingen.
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Een en ander had voor de ínterpretatie van het kenobject
van de economische wetenschap grote consequenties. De
economie werd niet meer zozeer gezien als "het onderzoek
naar de naar de aard en de oorzaken van de rijkdom van
de volken" ~~ , maar als "de wetenschati, die een be-
paalde categorie van keuzehandelingen bestudeert, n.l.
de aanwending van schaarse en alternatief aanwendbare
goederen" 7~. Van een C;etenschap qericht op
het analyseren van een dynamische samenleving, waarin het
proces van het creëren van waarde, van welvaart, werd
bestudeerd, werd de economie een discipline waarin het
betrekkelijk statische proces van het optimaliseren van
keuzen centraal stond. Deze belangstelling ging zelfs
zo vex, dat de economie voor praxiologie werd versleten,
waarbij produktie en consumptie, immer centrale begrippen
in de economie,nog slechts voorbeelden vormden van ge-
bieden waarop te bestuderen keuzehandelingPn betrekkír.g
kunnen hebben.
Inderdaad niet slechts de consumptie- of vraagtheorie is
door de subjectivistische omwenteling in de economie van
rond 1870 diepgaand beïnvloed. Immers het producentenge-
drag wordt hedentendage in de economie als een theoretisch
leerstuk behandeld waar de optimale techniekkeuze en de
daarbij aan te bieden produkthoeveelheden wordt bestudeerd.
Het bestaan van produktiemogelijkheden wordt voorondersteld.
Het producentengedrag als produktie-activiteiten initiërend
ondernemersgedrag komt niet aan de orde. Niet slechts overi-
gens in wat men de micro-economie noemt, ook niet in de
macro-economie, waarin keuzegedrag niet ex.pliciet wordt ge-
analyseerd, is de afwezigheid van onderzoek naar produktie-
activiteiten initiërend ondernemersgedrag in de economie
manifest. De investeringsfunctie, waarin dit gedrag in
macro-economische modellen zijn uitdrukking dient te vinden,
behoort tot de slechtst onderbouwde relaties in dat type
theoretiscne systemen.
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3. Is de hiervoor gegeven interpretatie van de betekenis
van de "marginalistische revolutie" in de 19e eeuw
ten naastenbij correct, dan moet worden geconstateerd
dat sedertdien het bestaan van economische activiteiten
als vertrekpunt van de analyse wordt genomen. De aan-
dacht voor economische beslissingen als keuzebeslissingen
heeft tot gevolg gehad dat een economisch systeem,een
economische orde, door economisten primair wordt bezien
vanuit zijn functie als coórdinatiemechanisme van door
individuele economische subjecten genomen keuzebeslis-
singen. Aan het ontstaan van economische activiteiten
wordt geen of nauwelijks meer aandacht geschonken. De
vraag naar het vermogen van een economisch systeem tot
het genereren van economische activiteiten wordt ~nder
traditionele serieuze economen meer als een politiek
of filosofisch terzijde gezien, waarover men zich in de
marge van zijn professionele.bezigheden zonder te grote
wetenschappelijke pretenties onderhoudt. In de tijd van
Smith en Marx werd de vraag naar het generatievermogen
van economische activiteiten als een deel van de vraag-
stelling welke de economische wetenschap dient bezig te
houden beschouwd.~~ Het enthousiasme van Adam Smith voor
de economische ordening via het marktmechanisme werd dan
ook naar het voorkomt niet slechts ingegeven door het
inzicht dat het tot een perfecte coórdinatie van econo-
mische activiteiten zou leiden, maar ook door het feit
dat hetzelfde marktsysteem het entameren van economische
activiteiten stimuleerde. Zo lijkt ook Karl P~arx het
kapitalisme niet zo maar als een fase in de ontwikkeling
van de samenleving te hebben beschouwd, maar als een
noodzakelijke, hoezeer ook verfoeilijke fase, omdat in
die fase de economische activiteiten gegenereerd zouden
worden die voor de overvloed van het postkapitalistiscr.e
tijdperk, waarin heer noch slaaf ineer een functie zouden
hebben en vrijheid, gelijkheid en brcederschap zouden
opbloeien, konden zorg dragen. Overigens hebben ook late-
re economen zich wel met deze problemen bezig gehouden.
Zo baseerde Joseph Schumpeter zijn verwachting met be-
trekking tot de ondergang van het kapitalisme niet zo-
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zeer op het falen van het systeem als coórdinatiesysteem,
maar veeleer op de overtuiging dat in het monopoliekapi-
talisme het vermogen tot genereren van economische activi-
teiten in vergelijking met het klassieke kapitalisme sterk
zou worden gereduceerd.9~ Het lijkt ook tijfelachtig of
het debat eerder deze eeuw gevoerd over de vraag of een
centrale-plan-economie zou kunnen functioneren ja dan nee,
juist wordt geinterpreteerd als men de discussie slechts
ziet als handelend over de vraag of de coërdinatie van
economische activiteiten in een planeconomie efficiënt
kan plaats vinden. De vraag of een dergelijke orde vol-
doende in staat zou zijn economische activiteiten te
genereren, heeft steeds tenminste op de achtergrond sterk
meegespeeld.

In de moderne economie wordt echter voorzover een beoor-
deling van de resultaten, van de kwaliteit~:. var~ eéï~
economisch systeem plaats vindt, slechts een efficiëncy-
beoordeling gegeven: in hoeverre worden de beschikbare
middelen in de vorm van arbeid, natuur en kapitaal zo
volledig en doelgericht mogelijk ingezet voor de bevredi-
ging van gegeven behoeften. Deze interpretatie van de
probleemstelling van de economische wetenschap heeft tot
een sterke vermathematisering ervan geleid, maakte die
vermathematisering mogelijk. Een vermathematisering die,
vanwege de gelijkenis die daardoor ontstond met de natuur-
wetenschappen - die model stonden voor een waardevrije,
een objectieve wetenschap - werd aangemerkt als het tot
wasdom komen van onze nog zo jonge discipline. Een ver-
mathematisering ook, waarvan de resultaten gelet op wat
in een eeuw aan inzicht in het economisch gebeuren is
verworven en gelet ook op de gebleken praktische bruik-
baarheid ervan, indrukwekkend zijn. Indrukwekkend maar
onvoldoende. In tijden dat het in de economie bruist van
activiteiten volstaan de resultaten van de gesignaleerde
beperkte interpretatie van het itenobject van de economische
wetenschap voor het oplossen van opdoemende problemen,
maar in tijden van een tekort aan economische activiteiten
vermag een vanuit die optiek geconstrueerde theorie geen
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antwoorden op de gerezen vragen te bieden. Een dergelijke be-
perkte wijze van economiebeoefening komt dan enigszins in de
lucht te hangen, de iegitimatie ervoor komt te vervallen. Het
debat waarin de economenwereld thans is verwikkeld kan de juist-
heid van deze observatie onderstrepen. De voorgaande analyse
maakt de achtergrond ervan duidelijk.

4. De hiervoor gegeven beschouwingen suggereren dat wil de crisis
in de economische wetenschap tot een oplossing gebracht kunnen
worden en vanuit deze discipline aan de oplossing van de crisis
in het economisch leven een wezenlijke bijdrage geleverd kunnen
worden, een herijking van het kenobject van de economische we-
tenschap noodzakelijk is. De creatie van waarde, van welvaart,
van rijkdom dient naast de coárdinatie van keuzebeslissingen
m.b.t. die welvaart weer meer nadrukkelijk aandacht te krijgen.
De consequenties van die herijking lijken verreikend. Het be-
tekent namelijk dat naast een tak binnen de economische disci-
pline, waarin de formele elegantie van wiskundige modellen
onderzoekers tot zielsverrukking brer~gt, een tak tot (her)ont-
wikkeling moet komen, waarin de banden met de politieke actuali-
teit, sociologie en psychologie moeten worden aangehaald en de
wijsgerige verbeelding moet doorklinken. De economie wordt aldus
meer herkenbaar als sociale wetenschap. Deze laatste verwachting
mag wellicht, gezien het voorgaande, met enige scepsis worden
bezien, omdat het niet geheel ondenkbaar kan worden geacht dat
waar de vraag naar het vermogen tot het genereren van economische
activiteiten van een economische orde in het centrum van de
belangstelling staat, de mens a1s homo economicus een nog zwaar-
der accent kan krijgen dan in de traditionele economische theorie
al het geval zou zijn. Naar mijn oordeel is voor een dergelijke
bedenking geen plaats. In de traditionele theorie wordt de ge-
voeligheid van de mens voor economische of materiële prikkels
niet ter discussie gesteld. Er zijn economische activiteiten en
het feit dat de mens door de bedoelde prikkels wordt beïnvloed
vormt aldus veeleer impliciet het uitgangspunt voor de theorie
dan dat er vragen over worden gesteld. Slechts de mate waarin ge-
reageerd wordt is als variabel te beschouwen. Dit alles staat in
sterke tegenstelling tot de positie van de mens wanneer de vraag-
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stelling met betrekking tot het vermogen van een econo-
mische orde tot het creëren van economische activiteiten,
het vermogen zich aan te passen bij zich wijzigende om-
gevingsfactoren voor het proces van goederenvoorziening
in het geding is. Bij het onderzoek in deze zin is de
mens als uniek en cratief wezen in het geding, is niet de
veronderstelling dat de mens een homo economicus is, maar
is het juist een vraag. Via een voorbeeld moge een poging
worden gedaan een en ander wat te verduidelijken.
In de economische theorie is nog immer een van de fraaiste
constructies, waarvan de oorspronq teruggaat op Léon Walras
die in de zeventiger jaren van de vorige eeuw mede de
"margírialistische" revolutie bewerkte, het algemene even-
wichtsmodel voor een markteconomie. De essentiële inzich-
ten welke dit model vermag te verschaffen kunnen reeds via
een zogenaamd twee-factor~twee-sector-model worden gevonden.
Tn ee;-: derg~ii.Jk .~~odel word~: uitgegaan van produktie van
twee gedefinieerde produkten, meestel X1 en X2 genoemd,
met behulp van twee gedefinieerde produktiefactoren,
meestal als arbeid (2) en kapitaal (k) aangeduid, waarvan
de beschikbare hoeveelheden bekend zijn. De produktietech-
niek is gegeven. Verondersteld wordt verder dat op alle
markten volledige mededinging heerst en van lange-termijn-
evenwicht sprake is. De veronderstelling is bovendien dat
de vragers naar eindprodukten hun bestedingen slechts
op de beide geproduceerde goederen richten en hun keuze
tussen deze op basis van de ervoor geldende prijzen een-
duidig kenbaar kunnen maken. Onder dit geheel van presump-
ties levert dit model, wanneer althans niet van strijdig-
heid of afhankelijkheid binnen het vergelijkingenstelsel
van het model waarin de vooronderstellingen hun uitdruk-
king vinden sprake is, een oplossing voor de te produceren
hoeveelheden van de beide goederen en voor de relatieve
prijzen van zowel produktiefactcren als eindprodukten in
de volkshuishouding waarvan het model de afbeelding is.10)
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Ook kan aan de hand van het moc~el worden cnc~erzorht on ~-~elke
wijze de resultaten van de volkshuishouding verandering
ondergaan wanneer een of ineer van de z.g. data voor het
model (hoeveelheden produktiefactoren, techniek, consu-
mentenvoorkeur), voor zover ze eenduidig in kwantitatieve
termen vertaalbaar zijn, wijziging ondergaan. Wanneer met
name aan de laatste voorwaarde niet voldaan is, ontstaan
problemen. Indien b.v. door wat voor externe factoren dan
ook bekend wordt dat een nieuw produkt geproduceerd kan
worden, laat de theorie in het model belichaamd ons vol-
ledig in het ongewisse over wat er in de volkshuishouding
gaat gebeuren. Indien voor het nieuwe produkt aan consu-
mentenzijde belangstelling blijkt te bestaan, dan zal het
evenwicht in het economisch systeem verbroken worden,
hetgeen tot uitdrukking kan komen in werkloosheid en
onderbezetting. Immers een deel van de consumentenvraag
naar de bestaande produkten zou kunnen :aeg~Tall~r~ er~ als
een latente vraag naar het nieuwe produkt boven de markt
komen zweven. Evenwichtsherstel zal naar het voor komt
alleen d~n kunnen worden tegemoet gezien indien de fabri-
cage van het nieuwe produkt ter hand wordt genomen, als
aan de consumentenwensen wordt tegemoet gekomen.Niet
alleen aan ondernemerszijde eist dit een innovatief
reageren op gewijzigde omstandigheden. In feite dienen
alle economische subjecten bereid te zijn hun activiteiten
op de nieuwe mogelijkheden en wensen af te stemmen.
De aanduiding "bereid zijn" klinkt eigenlijk wat leidelijk,
waar nu juist van een creatief inspelen op de nieuwe ont-
wikkelingen sprake zal dienen te zijn. Maar de in het
elegante Walras-model belichaamde theorie zegt niets over
de wijze waarop de volkshuishouding zich aan de gewijzig-
de omstandigheden zal aanpassen. Het in dit verband ver-
wijzen naar het winststreven van producenten, lijkt
vr~lstrekt onvoldoende. Het winststreven kan binnen een
gedefíneerd kader tot een zodanig geheel van beslissingen
leiden dat het economisch systeem in evenwicht verkeert.
Maar op het moment dat de data voor het systeem ingrijpen-
de wijzigingen ondergaan is het de vraag of dit winst-
streven ook voldoende stimulansen geeft om de gevestigde
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overzichtelijke activiteitskaders voor nieuwe in te ruilen.
Bovendien: in hoeverre het winststreven, meer algemeen wellicht
het streven naar het verwerven van een zo groot mogelijke ma-
teriële welvaart, als stimulans voor een aangepast activiteiten-
patroon van andere economisch actieven fungeert is onduidelijk.
De geschiedenis van Nederland, dat sedert eeuwen, ook reeds vóór
de z.g. industriële revolutie, (handels)kapitalistische struc-
turen waarin het winststreven zijn uitdrukking vindt kent, il-
lustreert nu op zijn minst dat deze geen garantie voor een
adequaat reageren op structuurwijzigingen bieden.ll) Het komt mij
voor dat waar de flexibiliteit en het adaptievermogen aan ge-
wijzigde omstandigheden van een economisch systeem in het geding
is een andere theorie nodig is, een theorie waarvan ik in het
voorgaande enige contouren heb proberen te schetsen.

5. In hoeverre bieden nu de eerder in deze verhandeling aangeduide
"kritische" stromingen in de economische wetenschap uitzicht
op een heroriëntering van het economisch denken als hiervoor
bepl2it?
Reeds werd gesteld dat de opvattingen van de institutíonalistische
en marxistische stromingen in de economie de ontwikkeling van de
economische wetenschap niet wezenlijk hebben beinvloed. De oor-
zaak hiervan zou wellicht uit het volgende kunnen blijken.
Beide stromingen stellen zich uitermate kritisch op tegenover
de resultaten van het economisch proces in wat doorgaans als
het kapitalistische systeem wordt aangeduid. Die kritiek betreft
zowel de inkomensverdeling, de "conspicuous consumption", de
verspilling van natuurlijke hulpbronnen, als de sociale relatie-
patronen in een dèrgelijk systeem, waarin mensen veeleer van
zichzelf zouden vervreemden dan zichzelf bevestigd zouden zien.
Dat vervreemdende karakter van het kapitalistische economische
systeem zou zich ook in de economische wetenschap weerspiegelen,
waarin de mens slechts als homo economicus voorkomt en de sa-
menleving in de onmenselijke gedaante van een aantal kille
wiskundige vergelijkingen wordt gemodelleerd.



- 11 -

Waar evenwel de kritische stromingen niet in staat blij-
ken een alternatief voor de kapitalistische econo-
mische orde te ontvouwen, dat de veroordeelde negatieve
aspecten van het functioneren van dat systeem niet zou
kunnen vertonen resp. geen alternatieve methode voor de
beoefening van de economische wetenschap weten te ont-
wikkelen, doch slechts breedvoerig het tekort van de
vigerende wetenschappelijke tradities weten uit te meten
en m.n. in marxistische kring de exegese van het werk
van de vereerde meester beoefenen, en , zoals
gezegd, een terugkeer naar de "klassieken" bepleit~n,
zonder e.e.a. hecht te onderbouwen, is het niet onbe-
grijpelijk dat in de euforie rond de welvaartsgroei,
welke in de periode van honderd jaar die na 1870 is ver-
streken, ondanks de ups en downs daarin, en de (partiële)
successen bij de toepassing van de resultaten van de
traditionele economie, de tegengestelde geluiden gemak-
kelijker wQrden overstemd.
Maar wetenschapsbeoefening begint met het
stellen van vragen, niet met het poneren van stellingen.
Verwondering over de onmacht van een maatschappelijke
orde om wezenlijke doelstellingen te realiseren of morele
verontwaardiging over de kwaliteít van de binnen een
economische orde bereikte resultaten, zoals zowel bij de
oprichters van de eerder bedoelde V.V.P.E. en de Post-
Keynesiaanse Studiekring aanwezig, kunnen de directe
inspiratie voor wetenschappelijk werk vormen, dit ~.~erk
liikt slechts als zodanig erkenning te kunnen vinden en
vrucht te kunnen dragen als de inspiratie kan worden ver-
taald in een duidelijk gearticuleerde vraagstelling.
Hieraan schort het naar mijn overtuiging bij de gerele-
veerde kritische stromingen in de economische wetenschap.
De onvrede met de resultaten van het economisch proces
en het heimwee naar de rijkdom van de klassieke politieke
economie is door de zich tot bedoelde stromingen beken-
nende onderzoekers niet omgezet in een heldere economische
probleemstelling, de "founding fathers" van de discipline
waardig. Vandaar het slechts betrekkelijke succes dat deze
richtingen tot nu toe wisten te boeken.
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De jongste van de "kritische" stromingen in de eco-
nomische wetenschap, de aanbodeconomie, wellicht een
vrucht van een eerdere zich als kritisch presenterende
beweging, n.l. die van de monetairisten, lijkt in tegen-
stelling tot de institutionalistische en marxistische
stromingen, in snel tempo grote invloed te krijgen.
De snelle acceptatie van de ideeën vanuit de aanbod-
economie aangedragen wordt wellicht bevorderd door het
feit dat zij zich in hun analyses meer conformeren aan
dan afzetten tegen de bestaande maatschappelijke orde,
hoewel zij niet schromen tegen al dan niet vermeende
zwakheden van het systeem ten strijde te trekken. Maar
er is meer. Zoals de naam reeds zegt leggen de "supply-
siders" onder de economisten, hoe dan ook uitgewerkt,
er de nadruk op dat welvaart alvorens genoten te kunnen
worden moet worden geproduceerd. Zette met de "margina-
listische revolutie" van de vorige eeuw een beweging in
de economische wetenschap in welke de nadruk op de vraag-
analyse legde - de Keynesiaanse theorie is vanuit deze
optiek meer de voltooiing van de een driekwart eeuw
daarvoor ingezette ontwikkeling in het economisch denken
dan een breuk, zoals veelal wordt voorgesteld - en daar-
mee de ruimte gevend voor de gedachte dat consumptie- en
verdelingsvraagstukken de kiem van de economische proble-
matiek vormen, de aanbodeconomisten vestigen de aandacht
meer op de bron van de welvaart, de produktie. Via de
aanbodeconomie wordt dus juist de vraagstelling in de
economie geintroduceerd, waarvan in het voorgaande
werd gesteld dat ze voor een revitalisering van deze
wetenschap nodig is. Het succes van de stroming lijkt
dus niet slechts maatschappelijk begrijpelijk, maar
historisch gerechtvaardigd.
Deze instemming met de aanbodgedachte betekent niet dat
bij de aanpak door aanbodtheoretici tot nog toe geen
vraagtekens te plaatsen zijn. Wat opvalt is dat "supply-
siders" er vrijwel steeds van uit gaan dat materiële
prikkels van doorslaggevende invloed zijn op de mate
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en het succes waarmee economische inspanningen worden
geleverd. Die sluit aan bij de opvattingen welke in de
periode van de opkomende industrialisatie werden gehul-
digd, maar het lijkt zeer de vraag of een dergelijke
vooronderstelling wel voor alle tijden geldigheid heeft.l2)
M.n. ook voor onze overvYoedseconomie lijkt een dergelijk
uitgangspunt nader onderbouwd te moeten worden.
De hedendaagse "behavioral theory of the firm" doet op
zijn minst twijfel rijzen of er wel een directe band
tussen winst en economisch activiteitsniveau bestaat.
Ook is het op zijn minst speculatief wanneer gesuggereerd
wordt dat waar allerlei overheidsregulering in het econo-
misch leven extra hinderpalen vormen bij het entameren
van economische activiteiten een deregulering van het
economisch leven een stimulans tot het ontplooien van
economisch initiatief zou vormen.13) Wellicht dat juist
de laat-kapitalistische structuren een adesuate reactie
van het economisch systeem op belangrijke veranderingen
in omgevingsfactoren verhinderen. Op de bedenkingen van
Schumpeter in deze werd reeds eerder gewezen. Verbureau-
cratiseerde mammoetondernemingen kunnen zo wellicht on-
voldoende innovatief vermogen opbrengen om de technische
ontwikkeling, de voornaamste bron van de economische ex-
pansie van de voorbije decennia en waarschijnlijk ook
voor de vitaliteit van ons economisch systeem in de toe-
komst van doorslaggevende betekenis,,te genereren, 14)

Hoe dan ook, met de aanbodeconomie is in elk geval de
stap naar een meer actuele interpretatie van het kenobject
van de economie gezet. Gewaakt dient echter te worden voor
een eenzijdigheid die de verdere ontwikkeling van het se-
dert 1870 ontstane bewondering afdwingende theoretisch
bouwwerk als overbodig aanmerkt, omdat als gevolg daarvan
de economische wetenschap in de toekomst misschien op-
nieuw geen antwoorden op vanuit de maatschappij gestelde
vragen kan geven. De geschiedenis dient niet achteloos
vergeten te worden, er valt van te leren, ook door economen.
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6. Welke implicaties heeft de in deze verhandeling bepleite
interpretatie van het kenobject van de economische weten-
schap voor het vraagstuk van de positi viteit of norma-
tiviteit, van de waardevrijheid van onze wetenschap?
Elders heb ik betoogd dat de economische wetenschap niet
waardevrij is in die zin dat vóbrwetenschappelijke opva-t-
tingen van o.a. politieke aard van onderzoekers in be-
langrijke mate de inhoud en de richting van hun onder-
zoek zullen bepalen, maar dat e.e.a. nog niet betekent
dat de conclusies van economisch wetenschappelijk onder-
zoek politieke conclusies zijn.15~ De stelling was dat
gezien de schaarste en de alternatieve aanwendbaarheid
van de middelen economische beslissingen steeds keuze-
beslissingen zullen zijn. De resultaten van de economische
wetenschap betreffen dan niet de vraag welke keuze moet worden
getroffPn,maar welke keuzemogelijkheden onenstaan en hoe
een consistent patroon van keuzebeslissingen kan worden
gereal~seeru. De objectiviteit gebiedt de economiebeoefe-
naar zo veel mogelijk te expliciteren in hoeverre de
keuzemogelijkheden welke uit zijn onderzoek blijken zijn
bepaald door de vóór-wetenscha~oelijlce uitgangspunten
vanwaar hij vertro}:ken is.
Evenwel: de in het voorgaande verdedigde interpretatie
van het kenobject van de economische wetenschap inter-
preteert economische beslissingen, waar het beslissingen
betreft die in het genereren van economische activiteiten
resulteren, niet als keuzebeslissingen, waardoor de bedoelde
visie op het "waardevrije" of "objectieve" karakter van
de wetenschap niet van toepassing lijkt. Wanneer van een
stimulus~responspatroon bij economische beslissingen
sprake is lijken de resultaten van economisch onderzoek
van een minder vrijblijvend karakter te zullen zijn als
hier gesuggereerd. Een terugkeer naar het concept van de
politieke economie zoals door de klassieken bedreven,
zou dan tegelijkertijd de economie in een normatief vaar-
water brengen. Het komt mij voor dat een dergelijke ge-
volgtrekking niet onmiddellijk voor de hand ligt.



- 15 -

Immers een op een stimulus volgende respons zal steeds
een geconditioneerde respons zijn. M.a.w. een bepaalde
stimulus zal niet binnen elke context dezelfde respons
oproepen, maar ook andersom een bepaalde actie zal al
naar de situatie waarin ze verlangd wordt door een andere
stimulus worden opgeroepen. Deze opvatting impliceert
dat niet van een dwangmatig verloop van de geschiedenis
sprake is m.b.t. de economische orde, een gedachte zoals
bijvoorbeeld door marxistische theoretici wordt gehuldigd,
maar dat voor een samenleving in principe keuzemogelijk-
heden waar het de economische orde betreft open staan,
nog afgezien van het feit dat natuurlijk niet alle samen-
levingen m.b.t. de wenselijkheid van economische activi-
teiten dezelfde prioriteiten behoeven te leggen.
Wetenschapsbeoefening eist een open, ondogmatische geest,
wil ze menswaardig zijn, d.w.z. willen de resultaten
ervan in vrijheid door de mens voor de ontplooiing van
zichzeif samen met zijn medemensen kunnen worden aanqewend.
Voor de beoefening van de politieke economie is dat
- hoezeer wel eens de indruk wordt gevestigd van het
tegendeel - niet anders.

K~D
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Noten.

1)Onder de titel "Naar een nieuwe klassieke economie"
verscheen een eerdere beperkte versie van deze ver-
handeling in Economenblad, jaargang 84, nr. 13, 4 au-
gustus 1982.

2)De economie van het aanbod, prêadviezen van de Vereniging
voor de Staatshuishoudkunde 1982, door J. van Duyn, P. Vos
A. Wellink, J. Andriessen, M. Geldens en E. Bomhofr.

3)Maandschrift Economie, jaargang 44, nr. 1, blz. 1-18.

4)Economenblad jaargang 4, nr. 2, 20 januari 1982.

5)Vgl. R. de Klerk, Economen over crísis 10, Intermediair
17 april 1981.

6) De omSCiirijvi:,g var~ het keilOÁ~eCt van de economie in
de titel van het werk van Adam Smith, dat wordt geacht
de economische wetenschap als zelfstandige discipline
te inaugureren.

7)Een uitspraak van Hennipman geciteerd in M.A.G. van
Meerhaeghe, Economie, een kritisch handboek, Leiden 1970.

8) Vgl. de titel van Smith's eerder aangehaalde opus.

9)Vgl. R. de Klerk, o.c.

10)Vgl. H. Thoben, Exacte Economie, Leiden 1976, hfdst. 5.

11)Vgl. J. Bl~sing, Worstelen met de toekomst, Economen-
blad, jaargang 3, nr.14~15 en 16~17, 22 juli en 19 au-
gustus 1981.

12)Vgl. J. Blásing, o.c.

13)Vgl. J. van Duyn, o.c.
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14)Vgl. L.U. de Sitter, Economische en Sociale aspecten
van produktie- en arbeidsorganisaties, E.S.B. 7-14,
april 1982.

15)Vgl. H.J. Klok en N.J. de Beer, Inleiding tot de
macro-economische theorie, Amsterdam 1979 en
W. v.d. Goorbergh, H.J. Klok en J. Pelkmans, Een
visie op de controverse tussen de "burgerlijke" en
de "kritische" economie, Maandschrift Economie,
april~mei 1974.

K~D
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