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Naar een heroriëntatie 
op ons begrip 
van economische theorie 

DRS.G. A.T. M. REUTEN 

Recente wetenschapsfilosofische discussies met betrekking tot de empirische wetenschapsbeoefening leiden in 
toenemende mate tot het definitief verlaten van de stelling van het "oude positivisme" dat het bewustzijn passief is, 
dat het de inhoud van hetgeen waargenomen wordt niet mede bepaalt. Terwijl men in het "neo-positivisme" deze 
stelling in minder stringente vorm nog kon terugvinden, wordt in wat men zou kunnen noemen het "post-positi
visme" de activiteit van het bewustzijn juist benadrukt. Voor Nederland kan gewezen worden op het werk van Prof 
Geurts 1). Voor de economie, en de sociale wetenschappen in het algemeen, brengt dit de problematiek van de 
waardevrijheid opnieuw naar de voorgrond. Het blijkt niet langer mogelijk te zijn zich te spiegelen aan de methode 
van de natuurwetenschappen, omdat ook die methode niet waardevrij is. Ik wil in dit artikel proberen deze proble
matiek duidelijker te maken door twee visies te bespreken, welke voorheen werden gezien als "oplossingen" voor 
het waardevrijheidsprobleem in de economie. Beide visies worden geconfronteerd met een actuele gedachtengang 
hieromtrent, de een uit de taalanalystisch georiënteerde (meta)ethiek, de ander uit de wetenschapsfilosofie. 

Explicitering van waarden 

Voor sommige economisten houdt de erkenning van de 
onmogelijkheid van waardevrije economische wetenschap 
de mogelijkheid open om tot objectiviteit (hier in de gebrui
kelijke zin van zekere kennis en waarheid) te komen. Ster
ker nog, juist die erkenning vormt daartoe een voorwaarde. 
Ik geeft twee voorbeelden. 

Van Doorn concludeert in zijn dissertatie (welke geheel 
aan het onderwerp gewijd is): "Waar verborgen waardering 
plaats maakt voor openlijke, zal daardoor de objectiviteit 
~ de waarheid - in de wetenschap niet worden geschaad, 
maar juist gediend" 2). Verwerping van het ideaal der waar
devrijheid, stelt Van Doorn, impliceert dat de economist 
zich moet gaan bezinnen op de grondslagen van zijn axiolo-

. gie (waardenstelselj 3). Hoe dat zou moeten, en op welke 
wijze de verbinding tussen axiologie en economie zou moe
ten worden gelegd, maakt hij niet duidelijk. Op overeen
komstige wijze stelt bijv. J oan Robinson dat ieder mens 
ideologische, morele en politieke oordelen heeft. Een op
recht auteur zal volgens haar zijn vooropgezette meningen 
duidelijk maken zodat de lezer het hiermee samenhangende 

liseren willen zij aan politieke organen veel macht geven, 
o.a. door een geleide loonpolitiek. Weinig rekening wordt 
gehouden met de taaiheid (en volgens mij nut) van de vele 
instituties in de samenleving. Het antwoord hierop kan zijn 
dat men nog meer macht aan de politieke organen en over
heidsinstanties wil toekennen om tot het doel te komen. 
Daarbij wordt mijns inziens vergeten dat overheidsinstanties 
zelve een institutie zijn met eigen belangen en opvattingen, 
terwijl bijna a priori wordt vergeten te vragen of deze in
stanties geschikt zijn om de doelen te bereiken. Een ander 
door mij gegeven antwoord is dat centrale besturing vele 
nadelen heeft, de doeleinden niet kan creëren en nadelige 
neveneffecten heeft. Het gaat dan om in de maatschappij 
voorkomende min of meer autonome instituties, die men 
deze autonomie geeft/laat onder condities dat zij hun maat
schappelijke taak naar behoren vervullen. Zo kunnen bron
nen tot loon- of prijsexplosies worden aangepakt, waarbij 
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buiten beschouwing kan laten, als hij deze opvattingen niet 
deelt 4). 

Kan een bewustwording van waarden en een min of meer 
expliciet stellen daarvan vóóraf een nadere verantwoordin.g 
van de theorie betekenen? Een belangrijk probleem is de 
nadere concretisering van waarden. Een nadere specificatie 
zal steeds gepaard gaan met een specifieke theorievorming. 
Nog afgezien van het punt dat veel wetenschappers zich 
misschien niet bewust zijn van hun eigen waarden (of zich 
niet bewust zijn van het punt dat wat voor hem/ haar van-

I) Prof. Dr. J. P. M. Geurts. Feil en 1heorie: inleiding lol de we
lmschapsleer. Van Gorcum. Assen. Amsterdam. 1975. Voor een 
samenvatting, zie mijn bespreking hiervan in ESB van 14 april, 
blz. 371. 
2) A. van Doorn, Axiologie en economie. T. Wever, Franeker, 
1960, blz. 134. 
3) A. van Doorn, op. cit., blz. 112. 
4) Joan Robinson, Freedom and necessily, Allen en Unwin, Lon
den. 1970. bit. 112. Overigens. welke meningen zijn "vooropgezette 
meningen"'' En hoe weet een schrij\-er dat 1ijn meningen (juist de 
zijne) vooropgezette meningen zijn'' Of 1ijn alle mogelijke menings
verschillen vooropgezette verschillen van mening? 

het niet relevant is of één van de oorzaken een gesloten cao 
is of een andere juridische of niet-juridische afspraak, die 
zelf legitiem (of niet legitiem) kan zijn. Ook de rol van 
overheid (en politici) is daarbij duidelijker dan in het geval 
van een geleide loonpolitiek, die materieel wordt bepaald 
door overheid, werknemers- en werkgeversorganisaties en 
mogelijke andere pressiegroepen. Of aan de condities van de 
auteurs voor een succesvolle loonpolitiek is voldaan, is reeds 
door Peper 12) betwijfeld. De betekenis van het deelnemen 
van de PvdA aan de regering voor het gedrag van werkne
mers lijkt mij erg overdreven. 

H. Jacobs 

1'2) B. Peper, Geleide loonpolitiek, ESB, 31 maart 1976. Zijn prefe
rentie voor centrale besturing deel ik niet, mede in verband met mijn 
twijfels omtrent het functioneren van de parlementaire democratie 
en overheidsorganen en de uiteindelijke effectiviteit. 
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zelf spreekt, dat voor een ander nog niet zo is) kan de expli
citering van dit complex (eventueel een relevant geacht ge
deelte daarvan) vóóraf, m.i. slecht geschieden in multi-in
terpretabele algemeenheden. Als zodanig betekent dit dus 
geen explicitering. 

De moeilijkheid is dat een sociale filosofie, een axiologie 
of een (normatieve) ethiek, en a fortiori de bezinning op de 
grondslagen daarvan abstract blijft. Met christendom, utili
tarisme en marxisme kun je heel wat kanten op. Vrijheid, 
verantwoordelijkheid en naastenliefde dienen de meest uit
eenlopende stellingen (en handelwijzen) tot legitimatie. 
Juist in de concrete uitwerking (theoretisch en praktisch) 
komt de waardering tot uitdrukking. Over de wenselijkheid 
van "vrijheid", om een voorbeeld te nemen, is iedereen het 
eens. Zodra we er iets meer over gaan zeggen (soms zelfs al 
op een abstract niveau), blijken de meningen te verschillen. 
De poging om meer concrete inhoud aan waarden en waar
denstelsels te geven overstijgt de axiologie en de ethiek in 
de gebruikelijke zin. Een meer concrete inhoud wordt (in 
het gunstige geval) pas gegeven in het concrete onderzoek. 
Dan pas blijkt eventueel de aard van de waardering. Het 
aangeven van waarde-oordelen vóóraf zegt m.i. niets over 
de inhoud van hetgeen volgt. Hoogstens kan het achteraf 
iets zeggen over de inhoud van die waarde of die sociale fi
losofie. 

Met behulp van de volgende opmerkingen van Nowell
Smith (een taalanalytisch georiënteerde ethicus) is dit nader 
toe te lichten. Hoe meer ethische stelsels we bestuderen, hoe 
meer we erachter komen dat ze op de belangrijkste punten 
principieel niet verschillen. De verschillen die bestaan zijn 
gedeeltelijk het gevolg van verschil van mening over empiri
sche feiten 5). Het bewustzijn hiervan heeft er in het bijzon
der bij de taalanalytisch georiënteerde scholen toe geleid 
zich meer te richten op de feitelijke beschrijving van feno
menen in het dagelijks taalgebruik. Op de vraag wat de be
tekenis van een woord is, los van het feitelijk gebruik van 
dat woord, kan geen antwoord worden gegeven. Woorden 
worden in telkens wisselende contexten en situaties voor aller
lei doeleinden gebruikt. Zo kan het woord "goed" bijvoor
beeld in een context worden gebruikt van een keuze, van 
advies, van bijval, van een oordeel. van efficiency en van 
bekwaamheid. Nowell-Smith noemt een woord als "goed" 
daarom een Janus-woord. Juist de context waarin "een 
waarde" wordt gebruikt, kan niet vooraf worden gespecifi
ceerd, omdat dat een specificatie van die context zelf in zou 
moeten houden. 

Naar mijn mening blijven opvattingen als die van Van 
Doorn en Robinson onbevredigend. Men geeft aan dat 
waarden (oagespecificeerd) en wetenschap met elkaar ver
bonden zijn, maar ze worden als een dichotomie afzonder
lijk behandeld, zonder de aard van de relatie duidelijk te 
maken. Ik heb de indruk dat deze dichotomische construc
tie de weerslag is van een periode waarin enerzijds het "ze
kere kennis-karakter" van wetenschap de algemeen gangbare 
en getolereerde visie is, en waarin anderzijds de houdbaar
heid van die visie bestreden wordt. Het "zekere-kennis
karakter" van de wetenschap (en zekerheid betekent voor 
Van Doorn c.s. dan zekerheid voor degene die instemt met 
de axiologie of degene die meent de met de axiologie sa
menhangende elementen te kunnen elimineren) wordt zo 
pro forma behouden. 

De conclusie is dat explicitering van waarden vóóraf wel
iswaar mogelijk is, maar dat deze explicitering dan een ex
plicitering van abstracte multi-interpretabele waarden is, en 
niet een explicitering van de waarden die in bijv. het eco
nomisch onderzoek een rol spelen. Dat behoeven althans 
niet dezelfde waarden te zijn. Pas in het concrete onderzoek 
komt de inhoud van de waarden tot uitdrukking. 

Procedureregels 

Volgens Schumpeter wordt analyse noodzakelijkerwijze 
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voorafgegaan door een "vision" welke ideologisch van aard 
is. Deze "vision" houdt in dat de manier, waarop we dingen 
zien, nauwelijks kan worden onderscheiden van de manier 
waarop we ze willen zien. Niet elke wetenschapper zal star
ten met een eigen onafhankelijke "vision", aldus Schumpe
ter. Bestaande wetenschappelijke structuren worden over 
het algemeen van generatie op generatie overgedragen, en 
daarmee wordt ook de vision overgedragen 6). Voor 
Schumpeter betekent dit echter niet dat economie daarom 
noodzakelijkerwijs ideologisch van aard is. Op de eerste 
plaats maakt hij een scheiding tussen economie in ruimere 
zin, en economische analyse in engere zin. Onder eco
nomische analyse wil hij dan verstaan: economische ge
schiedenis, statistiek, theorie (de "box of tools") en moge
lijk ook economische sociologie. Economie in ruimere zin 
(Politieke economie en Economisch denken) is volgens 
Schumpeter onvermijdelijk ideologisch bepaald; voor de 
economische analyse zou dit echter niet het geval behoeven 
te zijn 7). Terwijl "vision" haast volledig onder invloed staat 
van ideologie, zo stelt Schumpeter, zijn de "procedurere
gels" die we toepassen in ons analytisch werk juist vrij van 
ideologie. Bovendien worden deze procedureregels ons op
gelegd door de wetenschappelijke praktijk in vakgebieden 
die weinig of niet onder invloed staan van ideologie 
(Schumpeter doelt hier op de natuurwetenschappen). Deze 
procedureregels nu "tend to crush out ideologically conditi
oned error from the visions from which we start". Ze doen 
dit automatisch en zonder dat de onderzoeker hierop in
vloed heeft. Hoewel dit tijdrovend is, en hoewel het steeds 
mogelijk is dat er nieuwe ideologieën te voorschijn komen, 
maken deze procedureregels het mogelijk ideologisch beïn
vloede stellingen op te sporen 8). 

Hiermee is de discussie verlegd naar de procedureregels. 
Op de aard en inhoud van die procedureregels gaat Schum
peter niet in. Waarom zijn procedureregels niet ideologisch 
bepaald? Zijn er niet verschillende procedurestelsels moge
lijk? Indien er al van een automatisme kan worden ge
sproken, hoe werkt dit automatisme dan? 

Kan aan Schumpeters procedureregels wel die onafhan
kelijkheid worden toegekend die hij er blijkbaar aan toe
kent? Kuhns The structure al scientilic 1 revolutions levert 
een opeenstapeling van argumenten om deze stelling te be
strijden 9). Binnen een wetenschappelijke gemeenschap be
staan groepsovertuigingen met betrekking tot: uitdrukkin-
gen welke worden gebruikt; het geloof in bepaalde model-
len; waarden, bijv. ten aanzien van accuratesse, consisten-
tie, en het maatschappelijke nut van de wetenschap; en 
schoolvoorbeelden, naar aanleiding waarvan veelal analo-

0 gieën worden ontwikkeld. Kuhn noemt dit een "para
digma" of een "disciplinaire matrix". Methodologische 
richtlijnen zijn volgens Kuhn ontoereikend om een unieke 
en beslissende conclusie op te leggen met betrekking tot 
vele soorten wetenschappelijke problemen. 

5) P. H. Nowell-Smith, Ethics, Penguin Books Ltd., Harmonds
worth, 1969, blz. 18; zie ook blz. 160-167. 
6) J. A. Schumpeter, History of economie analysis, Allen en Un
win, Londen, 1972, blz. 41-42 en 45-46. 
7) J. A. Schumpeter, op. cit., blz. 12 en 38. De onhoudbaarheid 
van deze scheiding (als men zich ten minste nog met economie wil 
bezighouden) is beargumenteerd door Dobb. Dit impliceert dán 
dat ook de economische analyse ideologisch bepaald zal zijn. Maar 
zelfs afgezien van Dobbs argumentatie is Schumpeters stelling niet 
houdbaar, zoals ik hierna zal aangeven (Maurice Dobb, Theories 
of value and dis/ribution since Adam Smith. ldeology and eco
nomie theory, Cambridge University Press, Cambridge, 1973, blz. 
4-11). 
8) Schumpeter, op. cit., blz. 43. 
9) Thomas S. Kuhn, De structuur van wetenschappelijke revolu
ties, Boom, Meppel, 1972 (Engelse editie; 1962). Zie bijv. blz. 19 en 
blz. 207-213. Ook volgens Joan Robinson kent de economie geen 
algemeen overeengekomen procedure om vergissingen uit de weg te 
ruimen. Zij beargumenteert deze stelling verder niet (J oan Ro
binson, Filosofie van de economie, UPR, Rotterdam, 1965, blz. 
83). 
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Ruim een jaar geleden is in deze 
kroniek aandacht geschonken aan 
de budgettaire procedure in de Euro
pese Gemeenschappen I). Verschil
lende gebeurtenissen in de afgelopen 
maanden geven thans aanleiding om 
voor enige andere aspecten van de begro
tingsproblematiek de aandacht te vra
gen. 

Prioriteitenraad 

Op 5 april jl. heeft te Luxemburg 
een vergadering van de Raad van de 
EG plaatsgevonden, waaraan zowel 
de ministers van Buitenlandse Zaken 
als die van Financiën hebben deel
genomen. Zij kwamen in deze com
binatie bijeen om te beraadslagen 
over het algemene beleid van de 
Gemeenschap, ten einde enerzijds 
beter de samenhang te verzekeren 
van de besluiten over het te voeren 
gemeenschapsbeleid met de beslui
ten aangaande de gemeenschapsbe
groting, en anderzijds te bezien of het 
mogelijk zal zijn geleidelijk een meer
jarenplan van de uitgaven op te stel-

Europa-b /ad wijzer 

Gemeenschapsbegroting 
in de "prioriteitenraad" 

Jen dat tot een betere verdeling van 
de communautaire middelen zal 
leiden. 

Het initiatief tot zulk een samen
spraak was afkomstig van de Neder
landse regering die kennelijk onder 
de indruk was gekomen van de onbe
vredigende wijze waarop de Raad in 
het najaar van 1975 de debatten over 
de begroting 1976 had gevoerd. 
Staatssecretaris Brinkhorst heeft al
thans gezegd dat de gang van zaken 
hem deed denken aan een dub van 
accountants die de financiële conse
quenties van het gevoerde beleid 
registreert, maar niet in staat is 
prioriteiten te bepalen en daardoor 
licht tot onberaden bezuinigingen 
komt 2). Hij bepleitte ook dat de 
gehele procedure van de Europese 
begroting zou worden vervroegd, 
zodat die in tijd min of meer zou 
samenvallen met de nationale begro
tingsprocedures. In de z.g. Europese 
Raad die op I en 2 december 1975 in 
Rome vergaderde hadden deze ge
dachten weerklank. Minister-presi
dent Den Uyl sprak zelfs van een ver
rassende eensgezindheid om te be-

PROF. MR. H. H. MAAS* 

sluiten tot een versterkte controle 
op de Europese begratingsuitgaven 
en tot een debat met het boven om
schreven doel. 

Budgettaire problemen 

Onvrede met de wijze waarop bud
gettaire besluiten m de Europese 
Gemeenschappen worden genomen, 
is een verschijnsel dat zo oud is als de 
EG zelf. Wij doelen hier niet op het 
bezwaar dat het Europees Parlement 
aanvankelijk vrijwel geen, en thans 
nog niet meer dan een zeer bescheiden 
invloed op de besluitvorming heeft, 
maar op het feit dat sinds 1959 de 
Raad zijn budgettaire bevoegdheden 
te vaak gebruikte om op kruideniers
achtige wijze op de begratingsvoor
stellen van de, Commissie te beknib
belen, en daarnaast tal van uitvoe-

* Deze rubriek wordt verzorgd door het 
Europa Instituut Leiden. · 
I) Zie ESB, 5 maart 1975, blz. 227 e.v. 
2) Vgl. Europa van Morgen, 1975, blz. 468. 

Het is nog de vraag in hoeverre Schumpeters "vision" ge
lijk te stellen is met Kuhns paradigma. Schumpeters beschrij
ving is daarvoor te beknopt. Mogelijk gaat de "vision" 
ogenblikkelijk vooraf aan de ontwikkeling van een para
digma. De wijze waarop Kuhn het paradigma bijv. in ver
band brengt met "Gestalt" pleit voor een analoge behande
ling. Op de vraag of in de maatschappijwetenschappen de 
problematiek nog gecompliceerder ligt dan in de natuurwe
tenschappen, kan hier niet worden ingegaan. Als echter in 
de natuurwetenschappen het bestaan van onafhankelijke 
procedures wordt bestreden (en Schumpeter suggereert dat 
procedureregels juist ontleend worden aan die natuurweten
schappen), dan geldt dit m.i. a fortiori (op grond van 
Schumpeters argumentatie) voor de sociale wetenschappen. 

waarden zoals accuratesse, consistentie en plausibiliteit? 
Het probleem hierbij is dat het zo kan zijn dat mensen 
waarden gemeen hebben, maar ze verschillend toepassen. 
Verschillende waarden kunnen verschillende keuzen 
voorschrijven: "Een theorie kan me;r accuraat maar min
der consistent of plausibel zijn, dan een andere" 10). 

Binnen een school in de economie kunnen inconsistenties 
in de theorie bestaan. Die inconsistenties worden dan echter 
opgevat als nog niet opgeloste "puzzels". De al of niet aan
vaarding van die inconsistenties met name ook door eikaar 
bestrijdende scholen, hangt m.i. samen met de prioriteiten 
die die school zich stelt. Een inconsistentie of een minder 
plausibele oplossing voor een probleem wordt voor een 
minder relevant geacht terrein aanvaard. Het punt is dat 
voor een school die niet in een crisis verkeert, de oplos
singsmogelijkheden van het paradigma juist samenvallen 
met de prioriteiten (bijv. het probleem van een algemeen 
evenwicht, het distributieprobleem en de werking van het 
produktieproces). Hoe komen die prioriteiten tot stand? 
Waarschijnlijk door een samengaan van wetenschapsmoti
vatie en een al dan niet oorspronkelijke "vision" en "para-

Kuhn verwerpt niet alleen de bruikbaarheid van verifica
tietheorieën, hij bestrijdt bovendien (Poppers) falsificatie
procedure. Hij vraagt zich zelfs af of falsifiërende ervarin
gen überhaupt bestaan. Geen enkele theorie heeft alle pro
blemen ("puzzels") waarmee ze op een bepaald moment 
wordt geconfronteerd, opgelost. "Als de eerste de beste bot
sing tussen theorie en feiten het verwerpen van een theorie 
noodzakelijk maakte, dan moesten alle theorieën altijd ver
worpen worden". Hoe staat het dan met wetenschappelijke 
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10) Kuhn, op.cit., blz. 147-148, blz. 168 en blz. 210-211. 
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ringsbesluiten nam zonder zich om de 
financiële consequenties daarvan te 
bekommeren. Deze inconsequentie 
is voor een belangrijk deel toe te 
schrijven aan de omstandigheid dat 
achter "de Raad" een orgaan schuil
gaat van zeer verschillende samen
stelling. Voor de behandeling van 
onderscheiden onderwerpen (budget, 
landbouw, vervoer, regionale poli
tiek, sociale vraagstukken) treden 
in de Raad meestal ook verschillen
de ministers op. De ministers die de 
begroting van de EG hebben te be
handelen, zijn dikwijls onvoldoende 
op de hoogte van de besluiten die 
door de Raad in andere samenstelling 
werden genomen, laat staan van de 
financiële consequenties van die be
sluiten. De Europese Commissie die 
een beter overzicht heeft, zal zich zo
lang de inkomsten van de Gemeen
schappen nog voor een aanzienlijk 
deel uit bijdragen van de lidstaten 
bestaan niet geroepen voelen over
wegingen van belastingdruk en fis
caliteit voorrang te verlenen boven 
haar roeping activiteiten te ontwik
kelen in het belang van de Gemeen
schap als geheel. 

Op zich zelf was het voornemen 
aan deze problemen aandacht te 
schenken dus zeer wel gerechtvaar
digd. Toch werd in verschillende 
kringen de uitvoering daarvan met 
enige huiver tegemoet gezien. Zou 
dat er niet toe leiden dat het initiatief
recht van de Europese Commissie 
zou worden beknot en dat aan haar 
begratingsvoorstellen een keurslijf 
zou worden aangelegd zonder vol
doende rekening te houden met het 
door de Raad bepaalde beleid met be
trekking tot bepaalde sectoren, zoals 
de landbouw, de sociale politiek, de 

Gemeenschapsbudget 1975 

In mln. %van 
rekeneenh. totaal 

Landbouw ............... 5.493 72,5 
Sociaal Fonds 453 6,0 
Regionaal Fonds ......... 300 4,0 
Ontwikkelingshulp 237 3,1 
Onderzoek, technologie en 

energie .. ············ 172 2,3 
Administratief 243 3,2 

Totaal ... 7.577 100,0 

a) Volgens begrotingsrekeneenheid. 
b) Volgens effectieve wisselkoersen. 

regionale politiek en de ontwikke
lingshulp die aan andere dan de niet
geassocieerde landen wordt ge
boden? De uitgaven in het kader van 
het landbouwbeleid belopen maar 
liefst 72,5% van het budget 1976 
(zie de tabel), en negentiende van 
die uitgaven betreffen de afrekening 
garantie van het Landbouwfonds en 
zijn dus van rechtstreeks belang voor 
het inkomen van de agrarische bevol
king. Bijna 10% wordt besteed in het 
kader van de sociale en regionale 
politiek, rmm 3% voor ontwikke
lingshulp. Besnoeiing van de be
groting zou dus het beleid indirect be
invloeden, zonder dat daarover als 
zodanig beraadslaagd zou zijn: de 
omgekeerde wereld. 

Het document dat de Europese Com
missie ter voorbereiding van de be
sprekingen op 5 en 6 april jl. heeft opge
steld, was er kennelijk op gericht de 
hierboven aangeduide bezwaren zoveel 
mogelijk te bezweren. 

Zij wees erop dat de invloed van 
het EG-budget op het totaal van de 
publieke uitgaven van de lidstaten 
slechts gering is. Voor het overgrote 

%-verande Bijdragen van de lidstaten 

ring 1---------.------.-----
1975-1976 in%a) effec

tief b) 

+ 20,2 Duitsland .. 27,6 35,0 
+ 20,5 Frankrijk .. 21,7 23,1 
+ 200,0 Italië 16,7 10,7 

+ 
+ 

+ 

6,2 Groot-Brittannië 16,3 11,0 
Nederland ..... 8,5 10,3 

31,6 België 6,5 7,5 
19,0 Denemarken 2,0 2,2 

Ierland 0,5 0,3 
20,9 Luxemburg 0,2 0,2 

deel worden door dat budget uit
gaven gefinancierd die in de plaats 
komen van nationale uitgaven. Dit 
geldt voor de landbouw en voor de 
ontwikkelingshulp. In de huidige 
situatie waarin de lidstaten, in af
wachting van de heffing van een 
BTW (tot maximaal 1%), ten behoeve 
van de Gemeenschap nog een bijdrage 
uit hun schatkist moeten leveren, is 
voor sommige van hen het bedrag dat 
zij uit het Landbouwfonds trekken 
aanzienlijk groter dan wat zij erin 
storten. V oor Denemarken en ook 
voor Nederland overtreft dit voor
delig landbouwsaldo in 1973 zelfs 
het bedrag van de schatkistbijdrage, 
en het is waarschijnlijk daarna niet 
anders geworden 3). 

In een aantal gevallen zijn de com
munautaire uitgaven een fractie van 
de nationale; dat is het geval op het 
terrein van bijdragen uit het Sociaal 
Fonds en uit het Landbouwstructuur
fonds die alleen worden verstrekt 

3) De financiën van de Europese Gemeen
schappen, Europese Documentatie, 1975/4, 
blz. 23 en 26. 

digma". Een prioriteitenkeuze zal niet tot stand komen op 
grond van procedureregels. 

Ook de communicatie tussen wetenschappers, voor zover 
deze betrekking heeft op wedijverende paradigma's, wordt 
door Kuhn geproblematiseerd. Wetenschappers uit verschil
lende scholen spreken verschillende talen met veelal de
zelfde woorden. Paradigma's spelen een circulaire rol. Wan
neer paradigma's worden opgevoerd in een debat met be
trekking tot de keuze van een paradigma gebruikt elke groep 
zijn éigen paradigma om datzelfde paradigma te verdedigen. 
Bij de keuze van een paradigma is er "geen standaard die 
hoger is dan de instemming van de betrokken gemeen
schap" 11). 

binnen de grenzen van het paradigma. De "vision" krijgt 
een bepaalde structuur en daarmee een bepaalde richting. 
Dit proces gaat door totdat een crisis, voor een wetenschap
per of een groep wetenschappers, samenhangende met ob
jectieve en subjectieve momenten, tot verandering van de 
"vision" leidt, waarna het proces zich herhaalt. Met name 
bij deze verandering van de "vision", individueel en/ of 
meer collectief zou de aard van de ideologische gebonden
heid sterker tot duidelijkheid kunnen komen. 

Er kan geconcludeerd worden dat economische analyse 
voorafgegaan wordt door een "vision" die ideologisch be
paald is (Schumpeter). Procedureregels kunnen echter geen 
scheidsrechtersfunctie vervullen en de analyse "zuiveren" 
van ideologie. Procedureregels zijn niet algeméén, maar 
verbonden aan een specifieke theoretische structuur 
(Kuhn). 

De aard van die ideologische gebondenheid is daarmee 
echter nog niet duidelijk. Studie kan worden beschouwd als 
een uitwerking van de "visio~en het oplossen van puzzels 
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Conclusie 

Binnen de gangbare empirische methode in de economie 
is aan de invloed van ideologie en waarden (als uitdrukkin
gen van die ideologie) op de theorievorming niet te ontko
men. Dit vereist een heroriëntatie op ons begrip van eco
nomische theorie. Het lijkt mij van belang een poging te 
doen tot een nadere bepaling van de aard van ideologie, om 
zo te komen tot een nader begrip van theorie. 

Geert Reuten 

11) Kuhn, op.cit., blz. 226-227 en blz. 115. 
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