
boeken (' SIGNALEMENT 

Markt en waarden 

felke de jong 

Het denken en handelen in termen van 

markt en marktmechanisme is de laatste de

cennia sterk toegenomen. De waardering 

voor deze tendens - in termen van commer

cialisering, economisering of afrekencul

tuur is zeer divers. Sommigen juichen de 

ontwikkeling toe, omdat ze de mogelijkhe

den biedt om bestaande machtsstructuren 

afte breken ten gunste van waarden als indi

viduele vrijheid en maatschappelijke wel

vaart. Anderen daarentegen zien deze me

chanismen juist als uitermate bedreigend 

voor de onderlinge waarde van solidariteit. 

Het is deze verhouding tussen markt en 

waarden die in deze bundel centraal staat. 

De bundel snijdt een belangwekkend on

derwerp aan dat nadere verdieping ver

dient. Hedendaagse ervaringen met onder 

meer de verzelfstandiging van de N.s, de 

veiling van de UMTS-frequenties en de po

gingen tot liberalisering van de energie

markt, laten in ieder geval zien dat markt

werking niet probleemloos als middel voor 

alle kwalen kan worden ingezet. Waar bo-
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vendien vele debatten pro en contra de 

markt met het nodige pathos worden ge

voerd, is het des te meer van belang het 

hoofd koel hoofd te houden en de analyti

sche helderheid te bewaren. 

Ten einde de voor- en nadelen van de markt 

helder op het netvlies te krijgen wordt de 

coördinatie via de markt vergeleken met 

twee andere wijzen om economische activi

teiten te coördineren namelijk via centraal 

gezag (hiërarchie) en coöperatieve ruil. Bij 

coördinatie via de markt staat concurrentie 

op basis van prijzen centraal. In het ideale 

geval drukken deze prijzen de werkelijke 

schaarsteverhoudingen uit en is er vrije toe

en uittreding van kleine marktpartijen, die 

geen van allen marktmacht kunnen uitoe

fenen. Het is de taak van de overheid om 

deze vrije marktwerking zo goed mogelijk 

te bewaken. 

De hiërarchische coördinatie betekent dat 

een centraal gezag de meest relevante eco

nomische beslissingen neemt. Dit kennen 

wij vooral van de voormalig centraal gelei

de economieën. Maar ook hier ten lande 

worden er nog veel beslissingen 'van boven

af genomen zonder dat er van een reëel 

werkend prijsmechanisme sprake is. Zo vin

den velen deze situatie exemplarisch voor 

de zorg. Daar hebben een sterk collectivisti

sche planning, fictieve prijzen en een over

daad aan regels tot een situatie geleid 

waarbij het particulier initiatief de kop is 

ingedrukt en de reële zorgvraag van de pa

tiënt tot maatschappelijk probleem is ge

maakt, zoals onder meer in wachtlijsten 
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voor zorg zichtbaar is geworden. 

Het derde coördinatiemechanisme, dat van 

coöperatieve samenwerking, neemt een 

tussenpositie in. Hierbij maken marktpar

tijen onderling met elkaar afspraken, waar

door zij een zekere marktmacht creëren. 

Op basis van coöperatie kunnen lange ter

mijnrelaties tussen marktpartijen (zoals 

producent en toeleverancier) worden opge

bouwd. Nadeel kan zijn dat dit systeem de 

belangen van bij het overleg betrokken par

tijen bevordert (de insiders) terwijl het geen 

oog heeft voor de belangen van de outsiders. 

Ook het maken van collectieve afspraken 

tussen overheid en sociale partners valt on

der dit coördinatiemechanisme. 

De gevolgde werkwijze van de bundel is om 

de problematiek van markt en waarden te 

benaderen als een historische vraag naar 

'de goede mix' tussen deze drie ideaaltypi

sche vormen van coördinatie van de econo

mie. Deze aanpak wordt vanuit diverse dis

ciplines en op een aantal verschillende 

concrete terreinen geïllustreerd. Zo komen 

achtereenvolgens de landbouw, de elektri

citeitsvoorziening, de gezondheidszorg, de 

arbeidsbemiddeling, de financiering en het 

bestuur van bedrijven, de programmabla

den van de omroepen en de economische 

crisis in Indonesië aan bod. Daarnaast wor

den meer algemene beschouwingen gewijd 

aan de geschiedenis van de vrije marktwer

king en aan de mogelijkheid van normatie

ve stellingname bij waardeconflicten over 

markten. 

Markt en waarden is een interessant boek 

dat aanknopingspunten biedt voor een fun

damentele discussie over de vraag in hoe

verre marktwerking bijdraagt tot een ge

zonde economische ontwikkeling. Een 

eerste aanknopingspunt is de aandacht 
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voor de sociaal-historische en culturele in

bedding van markten. In de diverse pogin

gen uit de bundel de marktordening zicht

baar te maken, wordt en passant ook 

duidelijk dat markten het resultaat zijn 

van collectief mensenwerk en dat markt

wetten geen natuurwetten zijn die ons 

overkomen. De feitelijke marktordening is 

dan ook vooral een kwestie van politieke 

keuzes. Een goed evenwicht tussen markt, 

bijpassende regelgeving en de samenwer

king tussen verschillende partners in het 

economisch proces, is daarbij van belang. 

Zo blijven coöperatieve rollen van spelers 

in het middenveld nodig voor een marktor

dening waarbinnen het goed leven is, zoals 

een brede CAO, milieuconvenanten, colle

giale toetsing door huisartsen. Een tweede 

aanknopingspunt is de genuanceerde be

oordeling van marktwerking. Diverse au

teurs constateren dat de ontwikkeling rich

ting marktwerking niet per se valt afte 

keuren. De trend past bijvoorbeeld uitste

kend bij toegenomen maatschappelijke 

waardering voor waarden als vrijheid en 

autonomie en bij de behoefte aan maat

werk. Tegelijkertijd wordt aangegeven dat 

marktwaardenniet altijd het primaat hoe

ven te hebben. Zo komt Klop in zijn be

schouwing over de baten van marktwer

king op het terrein van de omroepbladen 

tot een negatief oordeel. En komt hij op ba

sis van een beschrijving van de feitelijke 

marktordening tot een genuanceerd oor

deel over de zorg; een toenemende ver

markting in de cure (gericht op genezing) is 

volgens hem niet wenselijk, omdat daar

door schade kan ontstaan aan de relatie 

tussen patiënt en arts. Hij ziet (gegeven het 

huidige' teveel' aan regelgeving) echter 

wel mogelijkheden voor vermarkting in de 

care (gericht op verzorging). Hierbij valt 
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vooral te denken aan persoonsgebonden 

budgetten en aan concurrentie tussen ver

zekeraars. 

Ik heb waardering voor de in het bock on

dernomen poging om waarden en markten 

met elkaar te verbinden. Op een aantal 

punten heeft het boek mij evenwel niet 

kunnen overtuigen. Zo is het analysekader 

niet compleet en mis ik een duidelijke ex

pliciete verwoording van de samenhangen 

tussen de onderscheiden coördinatieme

chanismen. Ook klinkt in het boek teveel 

een instrumentele opvatting van de markt 

door. Zo valt er lezen dat "de waarden van 

de markt in wezen slechts 'functioneel 

zijn'; de markt dient als interessant middel 

om economische successen te boeken, 

maar is geen doel op zich (p.39j40, zie ook 

p.127). Voorts verneemt men in de case over 

arbeidsbemiddeling dat marktwerking 'in 

de juiste dosering' ook kan worden ingezet 

om publieke waarden te realiseren zoals 

rechtvaardigheid, continuïteit, toeganke

lijkheid en beschikbaarheid. 

Deze geclaimde relatie tussen markt als 

middel voor de realisatie van publieke doe

len lijkt mij echter problematisch en ligt 

complex. Ten eerste zijn waarden in de 

markt niet slechts functioneel. Zo valt niet 

te ontkennen dat binnen de markt waar

den als vrijheid en autonomie belangrijke 

doelen in zichzelf zijn die daarom zoveel 

mogelijk gerespecteerd dienen te worden. 

Voorts is het anderzijds ook niet zo dat 

waarden als rechtvaardigheid alleen als 

doel dienen. Zo zijn rechtvaardige verhou

dingen binnen het publieke domein welis

waar een doel, maar kunnen door regels 

afgedwongen rechtvaardige beloningen in 

de sfeer van de markt als een efficiënt mid

del gelden, juist omdat ze een gevoel van 
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fairness opwekken. De fundamentele basis

waarden van vrijheid, rechtvaardigheid (en 

laten wij die ook alvast maar noemen:) 

zorgzaamheid die in de economie een 

plaats hebben, zijn intrinsiek waardevol en 

tegelijk functioneel voor de economie als 

geheel. (zie: Van Staveren, Caringfor 

Economics, 1999, Eburon: Delft.) 

Toegegeven: op verschillende plaatsen in 

het boek is ook ruimte voor een andere kop

peling van markt en waarden. Zo wordt het 

inzicht verwoord dat de markt zelf niet 

waardevrij is en alleen goed kan functione

ren onder veronderstelling van bepaalde 

andere waarden, zoals eerlijkheid, nako

men van afspraken en het zich verantwoor

delijk voelen voor eigen handelen (p.89) ... " 

Deze verhouding wordt naar mijn smaak 

echter onvoldoende geproblematiseerd, ter

wijl daar nu juist de crux van het probleem 

zit. Het punt is namelijk dat de markt af

hankelijk lijkt van waarden die zij zelf niet 

realiseren kan (zie ook de bijdrage van 

Verbrugge in deze uitgave van CDV). 

Ter verheldering van deze verhouding zou 

het onderscheiden van een vierde wijze van 

afstemming van activiteit geholpen heb

ben, gebaseerd op de wederkerigheid van 

de gift, het geven om niet. Juist binnen di t 

door de waarde van zorgzaamheid gety

peerde huishoudelijke domein van de oikos 

(hier is letterlijk het woord economie van 

afgeleid!) worden waarden als verantwoor

delijkheidszin en vertrouwen aangekweekt 

die voor het functioneren van de overige 

onderscheiden coördinatiemechanismen 

(markt, hiërarchie, en coöperatie) essen

tieel zijn. 

Het is niet gebruikelijk zogenaamde pro 

deo-activiteit als onderdeel van de economi-
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sche ordening te zien. Zoals de bijdrage van 

Diekstra in dit zomernummer laat zien is 

ook vertrouwen een bron van schaarste en 

derhalve een eerbiedwaardig onderwerp 

van economisch onderzoek. Zo kan vertrou

wen 'op' raken als men zich er onvoldoen

de in oefent. Ook het interview met Van 

Heijst maakt duidelijk hoe de waarde van 

zorgzaamheid kan uitdrogen door uitslui

tend aandacht te schenken aan het vinden 

van de juiste balans tussen markt en regel. 

Achter zowel het ervaren 'teveel' van 

marktvrijheid en autonomie, als het het er

varen 'teveel' aan bureaucratische dwang 

zou wel eens een 'tekort' aan ervaren zorg

zaamheid kunnen zitten. Aan de basis van 

een doelmatige markt, rechtvaardige ver

houdingen en evenwichtige afspraken tus

sen marktpartijen staan de pro deorelaties 

van de zorgeconomie. Alleen op basis van 

een evenwichtig samenspel tussen deze 

vier ordeningswijzen is een gezonde eco

nomie mogelijk die bijdraagt aan' het goe

de leven'. 

Een expliciete verwoording van dit inzicht 

en erkenning van 'de gift' als essentieel 

voor het economisch handelen zou uitste

kend in deze fundamentele bundel van het 

Katholieke Thijmgenootschap hebben ge

past. 
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