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De gebrekkige verwerking van hel verschijnsel technologische verandering in econo-

mische modellen is mede te wijten aan het ontbreken van een in de economische theorie

geïntegreerde cognitieve theorie (Jioo/dnui 2 van d/rpro</5c/in/r).

2. Zelfs wanneer grote ondernemingen een kostenvoordeel hebben bij het genereren en

invoeren van nieuwe technologie, is geen eenduidig empirisch verband tussen

onderncmingsgrootte en innovalivilcit te verwachten. Men dient immers rekening te

houden met de omvang van het marktaandeel: de expansie van een onderneming met

een groot marktaandeel wordt afgeremd, omdat / o n onderneming de negatieve effecten

vin een resulterende prijsdaling internaliseert (/i<w/<i$ru* .? won </i//>ro</rc>in/ir).

lie h v F M Scheler en D Rou, Aufturrui/ Mart/i Wu< IU/Y W fVoiK/niV /Vrfornuancf. Hougblun

Mlfniii ( 'impwy. Botton. 1990. bfdu 17

t Handwagon-effecten rijn van belang hij beslissingen over de invoering van innovaties,

indien kosten en baten moeilijk kwantificeerbaar zijn of indien nelwerkexlernaliteiten

een rol spelen. Dit is het geval wanneer met de innovatie complexe technologie gemoeid

is (Aoo/tfrruft 6 van <ftr/»r»e/5cAn/ir).

4. De levensduur van een economisch paradigma is vaak niet zozeer verklaarbaar uit de

validiteit van waarheidsaanspraken. als wel uit de esthetische kwaliteiten van de

benadering. De/f betreffen met name de mate waarin theorieën het te beschrijven object

structureren en de mate waarin /e formaliseerbaar zijn (vg/. noo/iftfM* /-7 van rf/'f

5. Met de ontmanteling van de ()osl-Europese planeconomieën gaal een economische

proeftuin verloren, die ons veel duidelijk kon maken over de mate waarin economisch

gedrag institutioneel bepaald is en de mate waarin het algemeen menselijk is.

6. Het feit dat de vraag "what business are we in?" de status van adagium in de strategie

management- en marketing-literatuur heeft verworven, ondersteunt de hypothese dat

ondernemersgedrag adequaat kan worden beschreven met begrippen als begrensde

rationaliteit (hounded rationality) en routinematig gedrag (routinized behaviour).

lie b.v. Peter F. Drucker, M«M««M«M. PM hooks. 1979. p 70 e.v

7. In the long run the Keynesians are all dead.



8. In de economie wordt geabstraheerd van (verschillen tussen mensen in) capaciteiten om

keuzes te maken. Het gangbare mensbeeld binnen de economie is daarmee oen afspie-

geling van het maatschappelijk ideaal van een bewust en rationeel kiezend individu,

wiens handelen en lot in zijn eigen handen liggen. Dientengevolge is het mensbeeld in

de economie cultuur- en tijdgebonden.

9. Evaluatie van resultaten in de sociale wetenschappen zou gebaat zijn bij een duidelijk

en operationeel onderscheid tussen algemene waarheden en open deuren.

10. Dat men in Maastricht het centraal stellen van (praktijk-(problemen in de studie (PGO)

als een belangrijke recente onderwijskundige innovatie weel te verkopen, toont aan

hoever universitair onderwijs van de alledaagse werkelijkheid verwijderd is geraukt.

11. Ook een onzichtbare hand kan een schaduw werpen.


