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Surplus geeft inzicht in welvaart 
 
 
Het is belangrijk om positieve van normatieve economische analyse 
te onderscheiden, en wetenschap van beleid. Wetenschap 
kan zuiver en waardevrij zijn, in het beleid moeten compromissen 
gesloten worden. Gegeven het feit dat economisch inzicht zo veel 
bij kan dragen aan het verhogen van de welvaart, is de vraag hoe 
we ervoor kunnen zorgen dat dit economisch inzicht ook zo goed 
mogelijk gebruikt wordt. 
Schöndorffs eerste alinea gaat over de economische wetenschap. 
Positieve analyse kan aannemen wat ze wil (hoewel realistische 
aannames, ceteris paribus, te prefereren zijn), en een econoom 
of burger hoeft niet te oordelen over de behoeften van anderen. 
Schöndorffs oordeel dat de economie het oordelen aan de ethiek 
over moet laten impliceert een inperking van het domein van 
onze wetenschap, en hierover kan men van mening verschillen. 
Economen hebben ook op dit terrein belangwekkends te melden. 
Preferenties worden gevormd door markt en ervaring, ze zijn niet 
stabiel, maar beïnvloedbaar, en daarmee onderzoeksonderwerp voor 
economen. De welvaartseconomie vormt de gebrekkige scharnier 
tussen de positieve wetenschap en het beleid. Schöndorff verwijst 
naar het Pareto-criterium, zonder bij de problemen stil te staan. 
Vanuit de wetenschap: hoe de Paretiaanse analyse vorm te geven 
als de preferenties niet stabiel, zelfzuchtig en materialistisch zijn, 
maar juist veranderlijk en interdependent? Vanuit het beleid: hoe het 
beleid vorm te geven als het criterium oneindig veel mogelijkheden 
openlaat. Schöndorff is boos als ik het begrip consumentensurplus 
hanteer, maar zou gelukkg zijn als ik over consumentenwelvaart 
zou spreken. What’s in a name? Het is meer dan een woordspelletje. 
Toegegeven: in beleidsstukken en persberichten spreekt 
mevrouw Kroes inderdaad over consumentenwelvaart. Bij het 
nemen van beslissingen moet dit begrip echter geoperationaliseerd 
worden. De operationalisering loopt via het begrip consumentensurplus. 
Bij fusiezaken wordt gekeken of, na implementatie van 
de aangeboden verbintenissen, het surplus stijgt of daalt; alleen 
in het eerste geval wordt de fusie toegestaan; zie bijvoorbeeld het 
besluit van de Commissie in de zaak Ryan Air/Air Lingus (COMP/ 
M.4439; persbericht IP/07/893 van 27 juni 2007). 
De middelbare school is geen universiteit. In het economieonderwijs 
ligt de nadruk op de economische realiteit, niet op de economische 
wetenschap. Inzicht in economisch beleid vereist operationalisering 
van de begrippen uit de economische wetenschap. Aangeven 
dat de concretisering een benadering is, is prima. De werkelijkheid 
is altijd ingewikkelder dan het model. Maar niemand is ermee gediend 
dat de zaak ingewikkelder wordt voorgesteld dan zij is. 
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