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N aar een Illaatschappelijke 
benadering van de econonrische orde 

Door Wim Jenniskens 

I
nde jaren zeventig bestond er in 
Nederland een extreem vertrouwen 
in de (mogelijkheden van de) over

heid. Het was vooral te vinden bij pro
gressieve partijen als de PvdA, D66 en de 
kleine linkse partijen die later Groen 
Links zouden gaan vormen. Na de econo
mische crisis aan het begin van de jaren 
tachtig is er nu een niet minder groot 

Een integraler benadering 
van de werking van de 

economie is nodig. 

de produkten dan wel produkten van be
tere kwaliteit komen. 
Dit resultaat kan nu in een centraal gelei
de economie niet tot stand komen omdat 
de overheid onmogelijk informatie kan 
hebben over alle consumentenpreferenties 
en de kostenposities van ondernemers. De 
markt kan dit veel beter, omdat zij dich-

Hier volgt een 'verkenning' 
van het vraagstuk. 

vertrouwen in de vrije markt ontstaan. 
Deze overgang wordt begrijpelijk tegen de 
achtergrond van de grote problemen waarmee de overheid te 
maken had (grote werkeloosheid en hoog financieringstekort) en 
is later nog eens versterkt door de ineenstorting van de Oost
Europese planeconomieën. De progressieve partijen hebben sinds 
het einde van de jaren tachtig deze trend gevolgd zonder evenwel 
een eigen visie op de economische orde te ontwikkelen. Dit artikel 
is een eerste poging om deze leemte op te vullen. Hier wil ik iets 
van de grondslagen voor een dergelijke visie aangeven, zonder 
deze visie zèlf te ontwikkelen. Uiteindelijk zal blijken dat er een 
synthese mogelijk is tussen de visie van de jaren zeventig en die 
van de jaren tachtig. 

De rol van de economie 

In deze tijd wordt veel te veel waarde gehecht aan de rol van de 
economie in de maatschappij. Het is daarom goed om nog eens te 
verduidelijken welke rol de economie speelt. Deze is uiteraard dat 
de maatschappij behoefte heeft aan goederen en diensten, de eco
nomie moet hierin voorzien. Deze goederen en diensten worden 
door mensen geconsumeerd, zij kopen deze goederen en diensten 
in principe omdat deze iets voor hen toevoegen. In economische 
termen heet dit het maximaliseren van het 'nut'. Hieruit volgt 
dan ook overduidelijk dat de 'doelmatigheid' van de economische 
orde samenhangt met de orde van preferenties van consumenten. 

Het voldoen aan deze preferenties van consumenten geschiedt in 
een westerse markteconomie via de vrije markt. Het is wonder
baarlijk om te zien dat in een westerse markteconomie, vele 
duizenden goederen en diensten tot tevredenheid van consumen
ten worden aangeboden. De vrije markt draagt er in principe zorg 
voor dat de consument deze goederen tegen een 'zo laag mogelijke 
prijs' en tegen een 'goede kwaliteit' krijgt aangeboden. Essentieel 
hierbij is echter dat er sprake is van vrije toe-en uittreding en, 
slechts dan is het mogelijk dat er concurrenten met lager geprijs-
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ter bij de informatie zit dan de centrale 
overheid. Ondernemers kunnen boven
dien in een vrije markteconomie zelfbepa-

len hoe en tegen welke prijs zij hun produkten aanbieden, dit 
maakt het mogelijk dat zij hun resultaat kunnen verbeteren door 
produkten tegen een lagere prijs of tegen betere kwaliteit aan te 
bieden. De motivatie is dan ook groter als alles van bovenaf wordt 
bepaald. 
Deze vrijheid van handelen moet echter niet alleen gelden voor 
'gevestigde' ondernemers, het is van belang in een vrije markteco
nomie dat zoveel mogelijk mensen de gelegenheid krijgen om hun 
plannen economisch uit te voeren. In het verlengde hiervan is het 
zich afhankelijk stellen van loonarbeid, terwijl de betreffende 
persoon liever iets 'anders' doet in strijd met de vrije marktecono
mie. Het arbeidsethos is alléén economisch verdedigbaar indien 
de sociale voorzieningen niet meer betaalbaar zijn, het tegen zijn 
of haar zin werk verrichten blijft evenwel verspilling van talent 
en slecht voor de lange termijn perspectieven van de betreffende 
persoon. Dit la~tste is te méér het geval omdat in de toekomst 
hoge prestaties van mensen worden verwacht, dit is slechts mo
gelijk als de betreffende persoon zijn of haar werk ook graag doet. 

Uit het bovenstaande blijkt alleen dat de economie vanuit een 
centraal geleide positie niet geregeld kan worden, maar dit bete
kent nog niet dat de overheid geen rol meer heeft te spelen in het 
'marktproces'. Als er geen sprake is van vrije toe- en uittreding 
dan kan de overheid een monopoliepositie die op een onnatuurlij
ke toetredingsbarrière is gebaseerd aanpakken. Dit laatste is na
tuurlijk niets anders dan het voeren van een mededingingsbeleid. 
De overheid kan óók eigen ondernemingen oprichten die onder 
gelijke voorwaarden concurreren met het bedrijfsleven, dit is al
leen maar goed voor de marktwerking. Vrije toe- en uittreding 
moet dan niet alleen voor de goederenmarkt gelden maar ook 
voor de arbeidsmarkt, dit laatste betekent o.a. dat discriminatie 
om niet economische redenen dient te worden aangepakt door de 
overheid. 

De marktbenadering blijft echter nog vele vragen oproepen, zoals: 
- In een markteconomie worden alleen activiteiten verricht via de 
markt, dit betekent dat alle activiteiten die niet 'rendabel' zijn 
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per definitie slecht zijn. De 
vraag is dan ook in hoeverre het 
marktcriterium altijd gebruikt 
moet worden bij het beoordelen 
in hoeverre activiteiten al dan 
niet juist zijn. 
- In een markteconomie ligt per 
definitie altijd de nadruk op 
'consumeren'. Het is maar zeer 
de vraag of deze nadruk op 
consumptie altijd goed is voor 
de mensen. In het leven draait 
het gelukkig om méér zaken 
dan consumeren. Linkse politie
ke partijen dienen zich vooral 
met dit vraagstuk bezig te hou
den, tot nu toe doet alleen 
Groen Links dit. 

nader te worden gedefinieerd. 

De rol van de economie 
binnen het 
maatschappelijke systeem 

Met deze typeringen is nog wei
nig gezegd over de rol van de 
economie binnen de maatschap
pij als geheel. Als het goed is 
zou de economie niets anders 
moeten doen dan het doen pro
duceren en distribueren van 
goederen en diensten en voor de 
rest zou ze geen invloed 'moeten 
hebben' op de rest van de maat
schappij. Het is evenwel duide
lijk dat de economie invloed 
heeft op het functioneren van de 
maatschappij als geheel. Zo 
kunnen bijvoorbeeld bepaalde 
groepen niet meer meedoen aan 
de maatschappij, omdat ze niet 
aan de 'eisen van de markt' vol
doen. De massawerkeloosheid 
die in Nederland is ontstaan, 
zou wel eens tot maatschappelij
ke ontwrichting kunnen leiden; 
in de V.S. is dit overduidelijk 
het geval. 

- In de economie behoort het er 
slechts om te gaan dat zo goed 
mogelijk aan de preferenties 
van consumenten wordt vold
aan. De manier waarop dit ge
beurt, is niet van belang. Het 
gaat er alleen om dat de consu
ment de goederen en diensten 
die hij of zij wil aangeboden 
krijgt en liefst tegen zo laag mo
gelijke kosten. In de praktijk is 
er tegenwoordig sprake van een 
enorme 'preoccupatie' met de 
markt, het zou goed zijn dit te 
vervangen door een 'preoccu

Heel waarschijnlijk is het zo dat 
een maatschappij alleen kan 

De markt 
overleven, als voldoende men

sen, liefst volgens eigen inzichten, aan de maatschappij kunnen 
'meedoen'. Maar het zal duidelijk zijn dat aan deze ontwikkeling 
ook economische kosten verbonden zijn, sociaal-economisch, maar 
ook het niet gebruik maken van talenten en het bekostigen van 
een justitieel apparaat, dat nodig is vanwege bijvoorbeeld toene
mende criminaliteit. Deze kosten kunnen vermeden worden als 
iedereen mee kan doen aan de maatschappij en de geldmiddelen 
voor justitie kunnen dan anders ingezet worden. Het bevorderen 
van maatschappelijke cohesie zou dan ook een van de doelstellin
gen van het economisch beleid moeten kunnen worden. Eén van 
de mogelijkheden om maatschappelijke cohesie te bevorderen 
binnen een economie is het bieden van gelijke kansen aan ie
deréén en tegelijk degenen die deze kansen niet kunnen benutten 
op een of andere manier te helpen. 

patie' met consumentenpreferenties, de markt is slechts een mid-
del en geen doel op zichzelf. . 
- In een vrije markt economie wordt vooral de nadruk gelegd op 
private goederen. Er is echter ook vraag naar 'collectieve' goede
ren. Hierin moet op adequate wijze kunnen worden voorzien. 
Door internationale concurrentie en een geringere bereidheid om 
belasting te betalen, zou de voorziening van deze goederen in de 
toekomst wel eens in het gedrang kunnen komen. De voorziening 
van collectieve goederen is nu al problematisch (bejaardenzorg en 
verpleging). Het is de taak van 'progressieve' partijen om hier iets 
aan te doen, want een gebrek aan collectieve voorzieningen bete
kent een disfunctioneren van de economische orde. 
- Het bovenstaande verhaal is alleen geldig voor de particuliere 
sector, binnen dit domein functioneert de markt goed. Dit bete
kent dus niet dat dit voor de publieke sector opgaat. In de over
heidssector functioneert de markt alléén indien de betreffende 
ambtenaren ook de vaardigheden hebben om op de vrije markt te 
concurreren. Méér verantwoordelijkheid voor uitkeringsgerech
tigden is dan alleen mogelijk als zowel de ambtenaren als deze 
mensen ook in staat zijn deze verantwoordelijkheid te dragen! 
- Tot slot moet er nog op gewezen worden dat het voor de consu
ment vaak ondoenlijk is om uit de vele produkten het beste en 
het goedkoopste produkt te kiezen. Hier speelt op een 'verkeerde' 
manier het particuliere belang van de producent. Ook de reclame 
speelt soms op een bedrieglijke wijze haar rol. Ook hier dient de 
verhouding tussen het publieke en private (particuliere) belang 

De rol van de economie in de maatschappij als geheel behoeft niet 
alleen negatief genterpreteerd te worden. We moeten voor moge
lijk houden dat er een interactie tussen economie en maatschap
pij bestaat die beide ten goede komt. In verband met de arbeids
markt geldt dan dat in plaats van het verplicht te laten werken 
van mensen, er aan gewerkt zou kunnen worden de talenten van 
mensen zo goed mogelijk tot hun recht te laten komen. Dit bete
kent dat er 'vanuit het individu' gedacht moet kunnen worden. 
De dogmatische nadruk die er in Nederland in dit verband op 
'loonarbeid' wordt gelegd, is dan verkeerd. Het zou mogelijk moe
ten zijn om een eigen bedrijf op te richtten. Subsidie ten dienste 
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n 
hiervan moet dan (méér) mogelijk zijn. Waar het hier in het al

geméén om gaat, is de noodzaak terugdringing van bureaucratie 
en technocratie, terwille van specifieke en daadwerkelijke aan
dacht voor het 'individuele' talent. Bemiddeling krijgt dàn pas 
een kans, wanneer er tegelijkertijd sprake is van een sociaal-libe
raler voorwaardenschepping. 
Naast de economische doelstellingen moeten er dus ook maat
schappelijke doelstellingen gerealiseerd worden, dus het bevorde
ren van de maatschappelijke cohesie, onder voorwaarde van het 
stimuleren van talenten van mensen. 

EcononUScherandvoonwaarden 

Economie is zinloos zonder randvoorwaarden. Randvoorwaarden 
leggen beperkingen op aan het economisch handelen, omdat nu 
eenmaal niet alles mogelijk is. Het begrip 'randvoorwaarden' 
wordt echter sinds de tachtiger jaren wel buitengewoon 'eng' ge
ïnterpreteerd. De enige economische randvoorwaarden die er lijkt 
te zijn is de financiële. In Den Haag gaat het zelfs zover dat al
leen naar het eindbedrag wordt gekeken en niet naar de econo
mische doelmatigheid van de overheidsuitgaven. Omdat sinds het 
einde van de jaren tachtig de overheid zogenaamd 'niets' meer 
kan, schijnt het onmogelijk om hier iets aan te doen. Op deze ma
nier blijven onzinnige overheidsvoorzieningen en een ondoelmati
ge overheid in stand. En dat tegen hoge kosten! Het halen van be
paalde financiële kengetallen zoals het financieringstekort en de 
staatsschuldquote is echter minder van belang, het is veel be
langrijker dat de genoemde bedragen doelmátig worden uitge
geven. Dit laatste betekent dat deze uitgaven het nationaal pro
dukt moeten verhogen zodat er meer belastingen binnenkomen 
en bovendien moet de overheid zelf zo efficiënt mogelijk functio
neren. En dit betekent weer dat de dienstverlening voor de bur
ger 'goed' moet zijn en zo 'goedkoop' mogelijk. Het subsidiariteits
principe kan hierbij een probaat hulpmiddel zijn. 

Een tweede randvoorwaarde die vaak genoemd wordt is de inter
nationale concurrentie. Door deze randvoorwaarden moet de 
kwaliteit en de prijs aan internationale eisen voldoen. De prijs is 
voor Nederland op dit moment niet zo'n probleem. In het alge
meen kunnen wij nog steeds door loonmatiging en procesin
novaties tegen lage kosten concurreren op de wereldmarkt. De 
'kwaliteit' van onze produkten is echter het probleem, óók met 
het oog op de toekomst! De overheid kan hier via het bevorderen 
van een betere marktwerking en het aftrekbaar maken van suc
cesvolle produktinnovaties voor de belastingen iets aan doen. 
Markten moeten in het algemeen flexibel kunnen functioneren, 
dit betekent onder andere het verlagen van belasting op arbeid 
en winst en deze belasting gedeeltelijk op goederen te heffen. 
Daarnaast dient het maatschappelijke 'klimaat' innovatieve acti
viteit aan te moedigen. 

De derde randvoorwaarde is een sociale. Deze wordt in econo
mische analyses niet genoemd, maar toch is deze van belang. Het 
is bekend dat veel mensen in Nederland werkeloos zijn en dat de 
werkende mensen de produktiviteit niet langer aan kunnen. 
Hard werken is niet altijd slecht, maar er is een niveau waarbij 
te hard werken onverantwoord wordt. Dit leidt dan tot overspan
nenheid en vaak tot ziektes als maagzweren. Hier zijn óók kosten 
aan verbonden. Daarnaast kan de sfeer in een bedrijf nogal ge-

spannen zijn, het is zeer de vraag of op lange termijn goede pres
taties mogelijk zijn in een dergelijk klimaat. Aan werkeloosheid 
zijn kosten verbonden, dit zijn uiteraard uitkeringskosten, maar 
op lange termijn zou door de langdurige werkeloosheid de crimi
naliteit kunnen toenemen en ook hier zijn kosten aan verbonden. 
Veel economen denken dat de vrije markteconomie overal toepas
baar is, maar bij een vrije markteconomie behoort ook een libe
raal èn sociaal maatschappelijk klimaat. Het is dus niet voldoen
de om te roepen dat de vrije markt zo goed is, het is ook nodig 
daar de instituties voor te (her-)scheppen. 

De laatste randvoorwaarde is het natuurlijk het milieu. Het is 
een misverstand om te denken dat dit géén randvoorwaarde is. 
De financiën leggen ons beperkingen op maar het milieu net zo 
goed, onze natuurlijke hulpbronnen zijn immers niet onuitputte
lijk. Milieukosten worden door ondernemers op grote schaal ver
meden. Dit is en blijft een vorm van concurrentievervalsing. In de 
toekomst zullen wij hiervoor betalen. De prijzen van natuurlijke 
hulpbronnen zullen stijgen en daarnaast moeten allerlei vervuil
de plekken worden schoongemaakt. De kosten hiervan zijn vele 
malen hoger dan de kosten die door ondernemers vermeden zijn. 
Ook hier geldt dat de kwestie van de 'heffing' op (kapitaal-)goede
ren in plaats van op arbeid van belang is. 

Omgevingsanalyse 

Het formuleren van doelen en het rekening houden met de rand
voorwaarden is uiteraard niet voldoende, uiteindelijk zal er 'be
leid' moeten komen dat deze doelen verwezenlijkt. Eerst moet een 
goede afbakening van het probleem gemaakt worden en een ana
lyse van de situatie. Vervolgens moet de overheid nagaan hoe de 
betreffende participanten binnen het probleem gebied zich in 
werkelijkheid gedragen, met haar beleidsinstrumenten moet de 
overheid op dit werkelijk gedrag inspelen. Alleen op deze manier 
is een efficiënte sturing door de overheid mogelijk, hetgeen een 
zogenaamde 'lokalisering' van beleid noodzakelijk maakt. 
In de praktijk is het vaak zo dat de overheid uitgaat van alge
meen gewenst ged:ag. De overheid schrijft een bepaald gedrag 
aan het bedrijfsleven en het individu voor. Een voorbeeld is het 
nemen van eigen verantwoordelijkheid door het individu. Het is 
echter maar zeer de vraag of iedereen hier toe in staat is. Als het 
individu niet zijn eigen verantwoordelijkheid kan nemen dan is 
er een ander beleid nodig of de overheid moet het individu leren 
zijn of haar eigen verantwoordelijkheid te nemen. Het boven
staande betekent dat de overheid minder gedrag moet voor
schrijven maar meer op gedrag moet inspelen. Dit vereist een 
wezenlijk andere èn sterker op lokale of regionale dynamiek ge
richte instelling van de politiek. 

Een uitwerking op hoofdlijnen 

Na de beschrijving van de doelstellingen, de randvoorwaarden en 
een omgevingsanalyse kan nu aan de ontwikkeling van enige 
ideeën begonnen worden, die een eerste aanzet zijn om bepaalde 
Nederlandse problemen te kunnen oplossen, er is echter geen 
sprake van een praktische uitwerking. Het subsidiariteitsprinci
pe zal bij de uitwerking een belangrijke rol spelen. 
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Het subsidiariteitsprincipe 

De rol van de overheid in het marktproces komt het beste tot z'n 
recht als overheidsbeslissingen op het juiste bestuurlijke niveau 
genomen worden. Dit betekent dat de nationale overheid bepaal
de taken moet afstoten naar hogere overheden zoals de Europese 
Unie of naar lagere overheden zoals de gemeente of regio. In prin
cipe is de reikwijdte van het probleem daarbij doorslaggevend. 
Een meer strikte toepassing van het subsidiariteitsprincipe is 
essentieel wil de rol van de overheid in het marktproces tot z'n 
recht komen. De overheid heeft in dat geval een goed overzicht 
over de problematiek, waardoor de problemen op de meest effi
ciënte wijze worden aangepakt. Het nationale eindresultaat zal 
dan ook het beste zijn. 
Het subsidiariteitsprincipe moet niet alleen bepaald worden door 
het overheidsniveau, maar zou ook betrekking moeten hebben op 
de relatie overheid-bedrijven. Hierbij is het volgende onderscheid 
mogelijk: 

- DE RELATIE OVERHEID-GROEPEN IN DE MAATSCHAPPIJ 

Het subsidiariteitsprincipe betekent in dit geval, dat overheidsbe
slissingen vaak bepaalde groepen in de maatschappij betreffen. 
De overheid moet zich dan afvragen hoe kan ik het beste deze 
groepen benaderen. Het van bovenaf voorschrijven werkt in deze 
tijd niet meer. Een mogelijke benadering is dan: maak van te 
voren duidelijk welke rol de overheid zelf speelt, neem deze rol 
serieus en handel er ook naar. Daarnaast is het goed om àlle be
trokken groepen te benaderen. Maak als overheid duidelijk wat 
het doel is en vraag deze groepen hoe het beste dit doel verwezen
lijkt kan worden. Tot slot moet duidelijk gemaakt worden hoe ver 
de 'inspraak' gaat. De bedoeling is uiteindelijk om verschillende 
belangengroepen achter één doel of geheel van doelstellingen te . 
verenigen. 

• RELATIE OVERHEID-INDIVIDU 

Het maatschappelijk resultaat is uiteindelijk het beste als alle in
dividuen in een maatschappij optimaal tot hun recht komen. Het 
tot in detail voorschrijven wat een individu moet doen is hiermee 
regelrecht in strijd. Met name socialistische bewindslieden heb
ben de neiging alles tot in detail voor te schrijven aan bijvoor
beeld werkelozen. Overheidsinstanties dienen er méér dan voor
heen rekening mee te houden wat het individu wil, er moet als 

Completeer uw Ideeëngoed 

het ware een wisselwerking tussen individu en overheid gaan 
ontstaan en geen eenrichtingsverkeer zoals nu vaak het geval is. 

Conclusies 

Hier is getracht de 'economie' in een maatschappelijke context te 
plaatsen, het ligt daarom voor de hand de relatie economie
maatschappij nader te onderzoeken. Ook moet worden nagegaan 
in hoeverre de relatie economie-maatschappij meer in de econo
mische analyse kan worden verwerkt. Het is verder van belang in 
hoeverre deze inzichten in de Nederlandse maatschappij toepas
baar zijn, de internationale concurrentie zou in dit verband de 
zaken wel kunnen bemoeilijken. Dit mag ons er echter niet van 
weerhouden deze verbanden te bestuderen. 

Een ander belangrijk punt is de uitwerking van het subsidia
riteitsprincipe voor Nederland. De vraag hierbij is onder andere 
op grond van welke criteria moet een taak naar een lagere over
heid worden gedelegeerd en wanneer moeten deze taken naar 
bijvoorbeeld de E.E.G. gaan. Welke taken blijven er op het natio
nale niveau bestaan als taken gedelegeerd worden naar een lage
re overheid? Welke rol speelt de nationale overheid ten opzichte 
van deze gedelegeerde taken? 

Ten slotte is natuurlijk de uitwerking van beleid van belang. Be
langrijke vragen zijn dan: 
• Op welke manier kan Nederland meer aan produktinnovatie 

doen, óók sectoraal? 
• Hoe wordt de (langdurige) werkeloosheid opgelost, onder de 

aandacht voor het individuele talent? • 
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