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MarktsocialismeMarktsocialisme en marktrechten 

Roemerss marktsocialisme is gebaseerd op drie uitgangspunten: een moreel, een prudentieel en 
eenn realistisch uitgangspunt. Het eerste luidt dat de harde morele kern van het socialisme de 
bestrijdingg van onrechtvaardige ongelijkheden is, onder gelijktijdige garantie van een zo groot 
mogelijkee individuele vrijheid. De morele notie van 'gelijke vrijheid' van het liberaal egalita-
rismee is volgens Roemer de beste uitwerking van het socialisme (Roemer 1994:15, 124-125). 
Dee keuze voor een specifiek eigendomsregime moet daaraan ondergeschikt zijn. Het tweede 
luidtt dat de allocatie van middelen via markten daarom niet hoeft te botsen met de morele kern 
vann het socialisme omdat uit de prudentiële voorkeur voor marktallocatie geen eenduidig eigen-
domsregimee volgt. Het is dit uitgangspunt dat Roemers voorstel tot een marktsocialistisch 
voorstell  maakt. Roemer zoekt de institutionele oplossingen voor de spanning tussen vrijheid 
enn gelijkheid dan ook op het vlak van herverdeelde eigendomsrechten. Daarmee distantieert hij 
zichh van de vruchteloze tegenstelling tussen 'privaat' en 'pubHek'-eigendom, en bekent hij 
zichh tot een gedisaggregeerd en gedifferentieerd eigendomsmodel. Dat stelt Roemer in staat de 
bijbehorendee verdeling van rechten, bevoegdheden en verantwoordelijkheden over verschillende 
actorenn moreel uit te buiten (Roemer 1994:23, 125-126). Het derde uitgangspunt, tenslotte, 
luidtt dat de criteria voor de haalbaarheid van institutionele voorstellen moeten worden ont-
leendd aan de werkelijkheid van imperfecte instituties en niet aan de idealiteit van perfecte mo-
dellenn (Roemer 1994:4, 125). 

Opp grond van deze uitgangspunten construeert Roemer een economische orde die wordt ge-
achtt moreel superieur te zijn aan zowel het reëel bestaande kapitalisme als het reëel bestaande 
staatssocialismee en prudentieel superieur aan het laatste en ten minste niet inferieur aan het 
eerste.. Dat meet Roemer af aan de mate waarin zijn marktsocialistische ordening oplossingen 
biedtt voor een drietal varianten op het probleem van botsende belangen bij gedelegeerde be-
voegdhedenn die door de liberale politieke economie is aangewezen als de voornaamste verkla-
ringring voor het falen van staatssocialistische planeconomieën. Het gaat dan om de conflicten tus-
senn ondernemingsleiding en werknemers, tussen ondernemingsleiding en planners, en tussen 
plannerss en burgers (Roemer 1994:39). Terecht stelt Roemer dat het reëel bestaande kapita-
lismee eveneens met dit soort conflicten kampt en dat kapitalistische markten deze conflicten 
evenminn automatisch oplossen (Roemer 1994:4). Zo betaalt de onderneming onder kapitalisti-
schee condities lonen die boven de marktprijs liggen om de loyaliteit van de werknemer te 
'kopen'.. Zo zijn falende bestuurders alleen via de omweg van vijandige overnames te verdrij-
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ven.. En zo is de horizontaal en verticaal geïntegreerde onderneming een institutionele oplossing 
voorr marktonzekerheden. Op basis van deze inzichten put Roemer uit het brede scala van in-
stitutionelee oplossingen voor problemen van botsende belangen in reëel bestaande kapitalisti-
schee economieën om analoge problemen in marktsocialistische economieën op te lossen. Zo 
probeertt Roemer te garanderen dat de institutionele wijzigingen die een egalitaire redistributie 
vann productiemiddelen vereist prudentieel ten minste niet lager scoren. 

Marktsocialistischee marktrechten uitgewerkt 

Hett basisidee is simpel: creëer een markt voor eigendomstitels die recht geven op onderne-
mingswinstenn en zorg er voor dat iedere burger gelijkelijk toegang heeft tot die markt. Bij bena-
deringg is dit dan een gelijke verdeling van productiemiddelen. Om tegemoet te komen aan het 
bezwaarr dat gelijke economische vrijheid een inconsistent ideaal is omdat initiële gelijkheid on-
derr condities van contractvrijheid onherroepelijk uitmondt in zelfgekozen ongelijkheid, ver-
bindtt Roemer aan deze markt een 'omwisselverbod'; iedere burger krijgt bij het bereiken van de 
meerderjarigheidd een gelijk aantal betalingseenheden ('coupons') die uitsluitend zijn bestemd 
voorr de aankoop van aandelen en die bij overlijden weer toevallen aan de centrale overheid. Zo 
kann het probleem van zelfgekozen ongelijkheden worden voorkomen, en ontstaat tevens 
ruimtee voor prijsvorming. De morele winst schuilt niet alleen in de gelijke verdeling van pro-
ductiemiddelen,, maar ook in het feit dat burgers hierdoor over min of meer gelijke vermogens-
inkomstenn (naast hun onverminderd ongelijke arbeidsinkomsten) kunnen beschikken. Boven-
dienn verschaft het burgers min of meer gelijke zeggenschapsmogelijkheden via de aandeelhou-
dersvergadering.. Daarnaast wijst Roemer er op dat gelijke marktrechten kunnen bijdragen aan 
eenn verhoging van de politieke druk voor de vergroening van productie en consumptie (Roemer 
1994:: 55-59). 

Dee prudentiële kracht van Roemers marktsocialisme is dat het twee van de drie functies die 
aandelenmarktenn volgens Roemer in werkelijke kapitalistische markteconomieën vervullen in 
tactt laat (Roemer 1994:76). Doordat burgers over de mogelijkheid beschikken om hun beleg-
gingsportfolioo aan te passen aan gewijzigde prefenties en gewijzigde omstandigheden weer-
spiegeltt de aandelenkoers onveranderd de geaggregeerde winstverwachtingen van anonieme 
vragerss en bieders. Dit is de signaleringsfunctie van aandelenmarkten. Datzelfde geldt voor de 
functiefunctie van risicospreiding. Net als kapitalistische aandelenmarkten biedt de marktsocialisti-
schee aandelenmarkt burgers de mogelijkheid het financiële risico te spreiden door slim vermo-
gensbeheer.. Bovendien voorziet Roemers marktsocialisme in gescheiden inkomensbronnen. 
Hett inkomen uit arbeid stamt niet van dezelfde economische organisatie als het inkomen uit 
vermogen,, zoals wel het geval is bij sommige varianten van 'arbeiderszelfbestuur' en 
'werknemerscoöperaties'.. Roemers marktsocialisme gaat daardoor niet gebukt onder de risi-
comijdendee effecten van samenvallende inkomensbronnen. Dat geldt niet voor de belangrijkste 
functiee die aandelenmarkten in werkelijke kapitalistische economieën vervullen, namelijk die 
vann allocatie van kapitaal. Die functie vereist immers dat aandelen kunnen worden verhandeld 
tegenn een multifunctioneel betalingsmiddel. Die mogelijkheid heeft Roemer met zijn 
'omwisselverbod'' in de vorm van monofunctionele 'coupons' weggenomen. Dat betekent dat 
hijj  moet omzien naar alternatieve kanalen voor de allocatie van kapitaal. 

Opp grond van grotere controlemogelijkheden kiest Roemer voor het Japanse model van on-
dernemingsbestuur.'' In dit model is de planningsfunctie verdeeld over twee schijven. De cen-
tralee overheid formuleert sectorale en regionale investeringsdoelstellingen en past de kapitaal-
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stromenn daaraan aan door middel van het rente-instrument. Dit wordt parametrische planning 
genoemdd en is anders dan de staatssocialistische planning niet marktvervangend maar markt-
complementerend.complementerend. De macro-economische ratio van dit soort investeringsplanning is gelegen in 
eenn drietal welomschreven marktimperfecties. Ten eerste de imperfectie van onderinvestering 
doorr niet-kwantificeerbare positieve externe effecten. Ten tweede de imperfectie van 
'meelifters'' door de 'ondeelbaarheid' of inclusiviteit van de investering. En ten derde de imper-
fectiee van onderinvestering door onvolledige informatie (Olson 1965). De botsende belangen 
vann planners en burgers gaat Roemer met traditionele representatieve democratische instru-
mentenn te lijf . Gekozen politici zijn verantwoording verschuldigd aan hun kiezers voor het be-
leidd dat door de ambtenaren die onder hun jurisdictie vallen wordt uitgevoerd. De controle 
daaropp is in handen van volksvertegenwoordigers die eveneens verantwoording zijn verschul-
digdd aan hun kiezers. 

Binnenn de parameters die de centrale overheid heeft vastgesteld staat het decentrale banken 
vervolgenss vrij om te beslissen hoe zij het kapitaal dat hen ter beschikking staat onder gelieerde 
ondernemingenn verdelen. Dat is de tweede schijf. Het probleem van de botsende belangen van 
plannerss en bestuurders is hiermee in tweeën geknipt. Centrale planners hoeven daarom niet te 
vrezenn voor collaboratie tussen hun zaakwaarnemers bij de decentrale banken en onderne-
mingsbestuurderss omdat de banken een winstoogmerk hebben waarop bankfunctionarissen 
wordenn afgerekend. 

Omm misbruik van discretionaire ruimte door bankfunctionarissen te voorkomen maakt Roe-
merr gebruik van beproefde en minder beproefde institutionele instrumenten. Minder beproefd 
iss een publieke benoemingsprocedure voor bankbestuurders. Dit moet voorkomen dat collabo-
ratiee met de ondernemingsleiding aan het zicht wordt onttrokken en in deze schemering ver-
wordtt tot een samenspanning tegen de gemeenschap. Roemer verwijst hier naar voorstellen 
vann respectievelijk Robert Pollin en Fred Block. Pollin bepleit een verkiezingsprocedure 
waarinn bestuursleden worden gekozen door de inwoners van het territoir waarin de banken 
opereren.. Het nadeel hiervan is dat het alle problemen van de 'parlementarisering' van de be-
sluitvormingg die in het vorige hoofdstuk zijn vastgesteld direct in het bestuurscentrum van de 
bankk injecteert. Dat gaat onherroepelijk ten koste van haar bestuurlijke slagvaardigheid (Pollin 
1993).. Block staat paritaire vertegenwoordiging van werknemers, werkgevers en andere deel-
nemerss in de bestuursraad van de bank voor (Block 1994:77). Hoewel vertrouwder ogend doet 
zichh hetzelfde probleem voor. Ook hier worden de problemen van 'parlementarisering' direct 
inn het bestuur geïntroduceert. De voornaamste constatering is evenwel dat Roemer deze voor-
stellenn niet onderschrijft vanwege hun democratische gehalte, maar juist vanwege hun moge-
lijk ee bijdrage aan het vastpinnen van het bancaire kredietverstrekkingsbeleid op zuiver econo-
mischee criteria (Roemer 1994:76-78); 'parlementarisering' van het bestuur wordt door Roemer 
paradoxalerwijss gebruikt om de kredietverstrekking juist te 'depolitiseren'. 

Beproefderr zijn de overige instrumenten. Ten eerste het reputatiemechanisme; het risico van 
eenn geschonden reputatie bevat op zichzelf niet voldoende disciplinerende kracht om bank-
functionarissenn tot prudentieel vermogensbeheer te dwingen, erkent ook Roemer. In combina-
tiee met vormen van prestatiebeloning wellicht wel. Ten tweede een consequent vrijhandelsbe-
leidd teneinde de nationale economie onder buitenlandse concurrentiedruk te zetten. En ten 
derdee een uitdrukkelijk publieke investeringspolitiek. Door projecten te koppelen aan publieke 
doelstellingenn staan controlerende banken bloot aan publieke druk om hun taken naar behoren 
uitt te voeren. De effectiviteit van deze gecombineerde instrumenten is niet gegarandeerd maar 
hangtt af van historisch gegroeide praktijken, houdingen en deugden. Dat geldt echter evenzeer 
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onderr kapitalistische als onder socialistische condities. En uiteindelijk is dat de kern van Roe-
merss betoog (Roemer 1994:4). 

Restt het derde probleem van botsende belangen. Voor staatssocialistische, kapitalistische èn 
marktsocialistischee arbeidsverhoudingen geldt dat zij een oplossing moeten vinden voor de 
botsingg tussen de belangen van de ondernemingsleiding en die van de werknemer. Hier laat 
Roemerr het afweten. Hij beperkt zich tot institutioneel ontwerp op macro-niveau en houdt 
zichh afzijdig als het gaat om de inrichting van productieprocessen, arbeidsorganisaties en on-
dernemingen.. De implicatie daarvan is dat de arbeidsverhoudingen onder socialistische condi-
tiess dezelfde zullen zijn als onder kapitalistische condities, en in Roemers optiek zijn dat uit-
drukkelijkk hiërarchische arbeidsverhoudingen.2 Hij onderkent dat dit een zwakke stee is, maar 
benadruktt dat zijn voorstel de oplossing betreft van de motivatieproblemen die een gelijke ver-
delingg van productiemiddelen met zich meebrengt. Aan de oplossing van motivatieproblemen 
diee ook kapitalistische arbeidsverhoudingen kenmerken is hem veel minder gelegen. Zeker 
wanneerr het enige serieuze alternatief voor hiërarchische arbeidsverhoudingen dat door Roemer 
wordtt besproken, namelijk arbeiderszelfbestuur, op grond van prudentiële overwegingen moet 
wordenn afgewezen. Het voornaamste voordeel van zijn model schuilt er naar eigen zeggen im-
merss in dat het zo min mogelijk institutionele wijzigingen in bestaande kapitalistische econo-
mieënn aanbrengt, waardoor het argument dat het prudentieel ten minste even hoog zal scoren 
alss het reëel bestaande kapitalisme zo krachtig mogelijk is (Roemer 1994:50-51). 

Marktsocialistischee marktrechten geëvalueerd 

Dee vraag is nu of Roemers marktsocialisme brengt wat het belooft. Deze vraag impliceert im-
manentee kritiek, oftewel voorstellen worden vergeleken met zelfgestelde doelen. Grofweg gaat 
hett dan om drie doelen. Ten eerste een grotere mate van inkomens- en vermogensgelijkheid die 
niett ten koste gaat van de economische vrijheid van burgers. Dit is het morele doel van Roe-
merss project. Ten tweede een economische orde die ten minste even efficiënt is als reëel be-
staandee kapitalistische economieën. Dat is het prudentiële doel van Roemers project. En ten 
derdee een economische orde die zo min mogelijk ingrepen in bestaande instituties vereist. Dat 
iss het realistische doel van Roemers project. Het nadeel van dit type kritiek is dat de beoorde-
lingg gebonden blijf t aan de agenda van Roemer. Interessanter is daarom de vraag in hoeverre 
Roemerss marktsocialisme brengt wat het zou moeten brengen om een overtuigend voorstel te 
zijn.. Het nadeel van deze vraag is dat zij externe evaluatiecriteria vooronderstelt. In de Intro-
ductiee heb ik morele, prudentiële en realistische criteria geformuleerd, die zijn gebaseerd op 
theoretischee en empirische inzichten afkomstig uit het sociaal-wetenschappelijke institutionele 
pluralisme.. De claim is dat deze criteria wél uitmonden in overtuigende institutionele ontwer-
pen.. Om die reden gebruik ik deze criteria ook voor de beoordeling van Roemers marktsocia-
listischee marktrechten. 

MoreleMorele evaluatie 
Roemerss suggestie dat arbeiderszelfbestuur gepaard gaat met een verlies aan efficiëntie is af-
komstigg uit de omvangrijke micro-economische literatuur waarin de bedrijfseconomische ken-
merkenn ervan worden onderzocht (zie Drèze 1993; Fleurbaey 1993; Weisskopf 1993). De uit-
komstt van dit onderzoek is dat tegenover de baten van grotere zeggenschap en loyaliteit kos-
tenn in de vorm van productietechnische en marktstrategische behoudzucht staan. Omdat de ar-
beidsbetrekkingg is omgezet in een eigendomsverhouding bestaat bij de werknemer/eigenaar een 
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rationelee afkeer van risicovolle ondernemingsstrategieën, hoe hoog de winsten ervan ook mogen 
zijn.. Deze behoudzucht kan alleen worden bestreden met externe financiers. Dat staat echter 
haakss op het idee van arbeiderszelfbestuur. Externe financiering impliceert immers externe 
'eigenaars'' en dus gedeelde zeggenschap. Deze argumenten dwingen echter niet tot het hiërar-
chischee alternatief dat Roemer omarmt. De discussie in het vorige deel heeft geleerd dat mede-
zeggenschapp binnen de vennootschappelijke onderneming verschillende vormen kan aannemen, 
verschillendee domeinen kan betreffen en een verschillend bereik kan hebben. Door de alterna-
tievenn voor de inrichting van de arbeidorganisatie te beperken tot ófwel een hiërarchische ófwel 
eenn door en door gedemocratiseerde, onderschrijft Roemer het naïve democratiemodel dat de-
mocratiee reduceert tot zeggenschap van allen, over alles, en te allen tijde. Daardoor schiet 
Roemerr vergeleken met het prudentieel mogelijke en het moreel wenselijke ten minste op het 
niveauu van de werkvloer tekort. 

Ongewiss is ook hoe volgens Roemer de zeggenschapsrechten en controleplichten van de aan-
deelhouderr moeten worden georganiseerd. Dat moge zijn stelling dat een gelijke verdeling van 
eigendomstitelss uitmondt in een lagere tolerantie voor milieuvervuiling illustreren. Grotere 
vermogensgelijkheidd kan namelijk op drie manieren uitmonden in een lager vervuilingspeil. Ten 
eerstee doordat het rijke individuen de mogelijkheid ontneemt om de ongewenste effecten van 
economischee activiteiten waarvan zij in buitenproportionele mate de vruchten plukken op 
'derden'' af te wentelen. Aangezien dit lokaliseerbare effecten vooronderstelt evenals restricties 
opp afwentelingsgedrag in de vorm van bijvoorbeeld mobiliteitsbeperkingen is dit een weinig 
realistischee en weinig aanlokkelijke manier. De tweede manier bestaat uit grotere zeggenschap 
overr de organisatie van de vervuilende economische activiteit voor diegenen die meer dan ande-
renn de ongewenste neveneffecten ervan moeten dragen. De gelijke verdeling van aandelen 
waarinn Roemers marktsocialisme voorziet, fungeert in dat geval als drager voor zeggenschap. 
Dee derde manier is gestoeld op wijzigingen in de nutsfuncties van diegenen die onder kapita-
listischee condities tot grootaandeelhouder hebben kunnen uitgroeien, maar dat onder socialisti-
schee condities niet langer zijn. Doordat winsten niet langer buitenproportioneel ten goede ko-
menn aan grootaandeelhouders maar min of meer hoofdelijk worden omgeslagen verandert de 
verhoudingg tussen baten en kosten en zal de kostengevoeligheid meer in overeenstemming zijn 
mett de werkelijk kosten. 

Hett is typerend dat Roemer uitsluitend de derde weg bewandelt (Roemer 1994:55-59). Dat 
weerspiegeltt de premissen van de liberale politieke economie in Roemers 'analytisch marxis-
me'' (zie, kritisch, Wood 1989; Marcus 1997). Wijzigingen in nutsfuncties kunnen echter alleen 
dann consequenties hebben voor het handelen van ondernemingen wanneer zij op enigerlei wijze 
overr het voetlicht kunnen worden gebracht. De tweede en derde manier waarop gelijkheid een 
lagerr vervuilingspeil kan afdwingen, vooronderstellen elkaar dus. Oftewel, Roemers stelling dat 
vermogensgelijkheidd bijdraagt aan de oplossing van het milieuvraagstuk moet gedemocrati-
seerdee zeggenschap vooronderstellen. Wellicht dat Roemer het te vanzelfsprekend vond om 
apartt te vermelden. Dat ontslaat hem echter niet van de plicht mededelingen te doen over de 
organisatiee van de zeggenschap. De eerdere discussie over modellen van ondernemingsbestuur 
leerdee immers dat bezit en controle niet samenvallen. Ook hier geldt dat moet worden onder-
scheidenn tussen verschillende cor&xo\$domeinen en verschillende cori\xo\tbereiken. De rechten 
vann aandeelhouders variëren van recht op deelname aan de aandeelhoudersvergadering tot aan 
informatierechten,, adviesrechten en instemmingsrechten. Zij kunnen betrekking hebben op de 
goedkeuringg van het jaarverslag maar ook op de vaststelling van de salariëring van de bestuurs-
raad,, de beoordeling van majeure investeringsvoornemens of de directe verkiezing van leden 
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vann de toezichthoudende raad. Eerder heb ik betoogd dat marktrechten slechts dan democrati-
schee betekenis hebben wanneer hun introductie gepaard gaat met een gelijktijdige 
'parlementarisering'' van de aandeelhoudersvergadering. Dan gaat het ten minste om een recht 
opp voordracht en idealiter om directe verkiezing van representerende toezichthouders. Daar-
overr zwijgt Roemer, waardoor het democratisch potentieel van zijn voorstel andermaal onvol-
doendee wordt benut. 

PrudentiëlePrudentiële evaluatie 
Dee prudentiële winsten waar het Roemer om te doen is zijn evenmin onproblematisch. Zoals 
gezegdd is Roemers aandelenmarkt een institutionele vertaling van de morele notie van 'gelijke 
vrijheid'.. Burgers ontvangen een gelijk aantal 'coupons' om daarmee naar eigen inzicht aande-
lenn aan te schaffen. Om die gelijke begintoestand niet steeds via redistributie ex post te herstel-
len,, geldt een absoluut 'omwisselverbod'; speculatieve winsten zijn genomineerd in mono-
functionelee 'coupons' die niet mogen worden omgewisseld in multifunctionele D-marken, 
Britsee ponden, Nederlandse gulden, Amerikaanse dollars, et cetera. Tegelijk beroept Roemer 
zichh er op dat zijn aandelenmarkt min of meer dezelfde kenmerken heeft als de kapitalistische 
aandelenmarkt.. Roemers aandelenmarkt doet alles wat de kapitalistische aandelenmarkt doet, 
behalvee het alloceren van kapitaal. De informatie die daarvoor is vereist is wél beschikbaar. 
Prijsvormingg gaat ook op een marktsocialistische aandelenmarkt onverminderd door en weer-
spiegeltt in dezelfde mate als op de kapitalistische aandelenmarkt geaggregeerde winstverwach-
tingen.. De decentrale banken die de allocatiefunctie in Roemers marktsocialisme van de aande-
lenmarktt hebben overgenomen, weten dus welke prijs zij voor hun kredieten moeten bereke-
nen. . 

Hierr schuilt echter een moeilijkheid. Omdat aandelenkoers en kapitaalkosten zijn gerelateerd 
heeftt de onderneming er alle belang bij om de vraag naar haar aandelen te manipuleren door bij-
voorbeeldd aandelen van verschillende categorieën uit te geven, teneinde zoveel mogelijk tege-
moett te komen aan de wensen van de afnemers en de aandelenkoers op te stuwen om de kapi-
taalkostenn te drukken. De mogelijke gevolgen hiervan zijn drieërlei. Ten eerste kan een stijging 
vann het aantal 'sterfhuisconstructies' en andere vormen van 'financieel kannibalisme' worden 
verwacht.. Ten tweede een 'consumptieve' kleuring van de prijssignalen. Deze weerspiegelen 
immerss niet alleen onafhankelijke winstverwachtingen, maar ook - en in toenemende mate - de 
consumptiebehoeftenn en tijdsvoorkeuren van de belegger. En ten derde een slinkende tijdshori-
zonn van de economie als geheel, waarmee de prijssignalen hun waarde verliezen voor het op-
stellenn van investeringsplannen voor de middellange en lange termijn (Simon 1994). 

Daarnaastt gaat Roemer voorbij aan de inkomenseffecten van de gewijzigde vermogensstruc-
tuur.. Er zijn er twee. Ten eerste ontstaat er asymmetrie tussen risico's en winsten wanneer de 
ondernemingg haar kapitaalbehoefte volledig met bancaire middelen moet dekken. Omdat beleg-
gerr en ondernemingsleiding de risico's van hun handelen kunnen afwentelen op de kapitaal ver-
strekkendee bank pleegt de onderneming risicovollere investeringen dan wenselijk is. Om dit ri-
sicoo te compenseren eisen banken hogere rentebetalingen. Op zijn beurt heeft dat een neer-
waartss effect op de winsten die als dividend aan de belegger worden uitgekeerd. 

Hett tweede effect hangt samen met de ontkoppeling van de coördinerende en informerende 
functiess van aandelenkoersen. Omdat onder kapitalistische condities aandelenemissies een be-
langrijkee alternatieve bron van kapitaal zijn, heeft de ondernemingsleiding er belang bij de aan-
delenkoerss te maximaliseren. Zijn ondernemingen voor hun financieringsbehoefte evenwel vol-
ledigg aangewezen op bancaire middelen dan komt dit belang te vervallen. Doordat de markt-
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socialistischee aandelenmarkt ondernemingen geen uitwijkmogelijkheden biedt, ontbreekt het de 
ondernemingsleidingg aan mogelijkheden om de rente-eisen van de banken te weerstaan. De con-
sequentiess van dit effect zijn dezelfde als die van het eerste. Ten eerste ondermijnt het de re-
distributievee inzet van Roemers marktsocialisme. Op de lange duur tast het bovendien de in-
formerendee functie van de aandelenmarkt aan, die in Roemers gesimuleerd kapitalisme zo'n 
belangrijkee rol speelt (Putterman 1994). 

Inn hoevere deze tegenwerpingen overtuigend zijn staat te bezien. Dat het behoud van de in-
formerendee functie van aandelenkoersen impliceert dat een zekere mate van ongelijkheid moet 
wordenn toegestaan (namelijk ongelijke inkomsten uit gelijk vermogen) hoeft geen inconsistentie 
opp te leveren met Roemers gelijkheidsinzet. De morele winst van Roemers marktsocialisme in 
termenn van bezits- en inkomensongelijkheid is dermate omvangrijk dat de noodzaak om op die 
dimensiee een klein offer te brengen voor het behoud van een instrument dat cruciale economi-
schee informatie voortbrengt een moreel legitiem offer mag heten. Alleen eendimensionale ge-
lijkheidstheorieënn zien hierin een inconsistentie. Voor complexe gelijkheidstheorieën is het 
slechtss een van de vele kleine 'afruilen' die het project van institutioneel ontwerp in het licht 
vann morele, prudentiële en realistische criteria nu eenmaal met zich brengt.3 Dat Roemers 
'omwisselverbod'' tot handelingen aanzet die tot oogmerk hebben dat verbod te omzeilen, is 
genoegzaamm bekend uit de literatuur over bestaande transactieverboden ('blocked exchanges') 
enn hun overtredingen (vgl. Walzer 1983; Anderson 1992; André 1995; Radin 1996). Wat hier-
uitt volgt is slechts dat blokkerende wetgeving nimmer is voltooid maar continue aanpassing 
vergtt aan veranderende strategieën, niet dat dit type wetgeving zinloos is. 

ErnstigerErnstiger zijn de bedenkingen ten aanzien van geaggregeerde effecten omdat deze minder 
makkelijkk als 'verspilde melk' kunnen worden afgedaan. Het eerste punt - dat van een slin-
kendee tijdshorizon - kan betrekkelijk eenvoudig worden ondervangen door publieke banken te 
verplichtenn bij het uitzetten van kapitaal niet alleen de winstverwachting op korte termijn te 
betrekken,, maar ook andere beleggingscriteria die andere belangen weerspiegelen. Vervolgens 
moett worden gewaarborgd dat deze belangen ook daadwerkelijk toegang hebben tot het be-
sluitvormingsproces.. De tripartiete representatie (staat, werkgevers en werknemers) waarin 
Roemerr voorziet, biedt deze waarborg de jure. 

Hett tweede punt - namelijk dat stijgende rentetarieven dividenden wegdrukken - bestaat in 
feitee uit twee deelargumenten. Ten eerste dat het wegnemen van een alternatief financierings-
kanaall  banken in staat stelt hun kredietrisico volledig af te wentelen op de debiteur en daarmee 
opp de aandeelhouder. En ten tweede dat het de aandeelhouder ontbreekt aan dreigkracht om 
zijnn belang bij een zo hoog mogelijk dividend ook daadwerkelijk bij de ondernemingsleiding af 
tee dwingen. De onderneming is voor kapitaal immers volledig afhankelijk van de bank. Het eer-
stee bezwaar kan worden ondervangen door de introductie van concurrentie tussen de banken. 
Hett tweede bezwaar verdwijnt in die mate waarin de zeggenschapsrechten die aan aandelen 
zijnn verbonden meer of minder substantieel zijn. Hoe substantiëler de bevoegdheden hoe beter 
dee aandeelhouder is toegerust om zijn deel van de winst op te eisen. Helaas laat Roemer aard 
enn omvang van deze controlerechten in het ongewisse. 

RealistischeRealistische evaluatie 
Alss het gaat om de beantwoording van realistische vragen betoont Roemer zich heel wat min-
derr overtuigend dan in de weerlegging van het verwijt dat socialistische redistributie onverenig-
baarr is met efficiënte marktallocatie. Bij Roemer zoekt men vergeefs naar strategieën, naar 
eventuelee 'winnaars' en 'verliezers' of naar een raming van de transformatieAüSteH en trans-
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formatiebaten.formatiebaten. Evenmin besteedt hij aandacht aan de vraag hoe de eventuele drager van zijn 
projectt kan worden georganiseerd (Cohen & Rogers 1994). Roemer noemt als belangrijkste ac-
tiviteitt voor 'progressieve' intellectuelen en wetenschappers de politiek-filosofische analyse 
vann liberaal egalitaire concepties van rechtvaardigheid. Het nut daarvan is het verwerven van 
eenn helder zicht op het morele doel van het socialistische project op de lange termijn. Als ge-
volgg daarvan toont Roemer bitter weinig belangstelling voor de concrete noden en wensen van 
uitgebuitenn en gemarginaliseerden die in de socialistische traditie van oudsher centraal staan. 
Datt is Roemer op het verwijt komen te staan een 'socialisme met een professoraal gezicht' te 
bedrijvenn (Gray 1995:149-150). 

Ookk de uitweg die Roemer daarvoor zoekt door zijn project te presenteren als bij uitstek 
toegesnedenn op het Rusland van beginjaren negentig is irreëel en naiëf (Roemer 1994:126-
127).. Het post-socialistische Rusland is allesbehalve de terra nullius die Roemer voor ogen 
staat,, en de feitelijke privatisering van voormalig staatsbezit ook allesbehalve de egalitaire her-
verdelingg die Roemer bepleit. Roemers naïviteit hangt samen met een 'overgepolitiseerde' blik 
opp het staatssocialisme. Alleen wanneer partij, staat en maatschappij (in die volgorde) volledig 
samenvallenn gaat de desintegratie van de partij gepaard met de parallelle desintegratie van staat 
enn maatschappij, en ontstaat een vrij speelveld voor de introductie van nieuwe instituties. 
Partij,, staat en maatschappij vielen echter niet volledig samen. Bovendien bleken zij minder 
monolithischh en minder homogeen dan in dit 'messcherpe' overgangsmodel wordt voorgesteld. 
Hett effect is een schrikbarend ongelijke maatschappij, waarin de geringste beginselen van 
rechtsstatelijkheidd en rechtszekerheid ontbreken en waarin de distributie van kosten en baten 
langss lijnen van patronage en clièntelisme lopen (vgl. Bunce 1999; Clarke 1992; Burawoy 
1994;; Eister et al. 1998; Scott 1997:170-181; Stark 1992; 1998). 

Hett gebrek aan realisme van Roemers marktsocialisme is er inherent aan. Het doel ervan is 
omm aan te tonen dat een egalitaire herverdeling van productiemiddelen een socialistische eco-
nomischee ordening oplevert die goeddeels dezelfde prudentiële kenmerken heeft als werkelijk 
bestaandee kapitalistische economieën. Daarin is Roemer - grosso modo - geslaagd. Dat geldt 
niett voor zijn wens deze doelstelling politiek inzetbaar te maken (Roemer 1994:124). Ten eer-
stee negeert Roemer de kwestie van V&pxtsaXaccumulatie die voorafgaat aan de kwestie van ka-
pitaalallocatie.pitaalallocatie. In Roemers marktsocialisme zoekt men vergeefs naar strategieën om zeggen-
schapp over het maatschappelijk vermogen te verwerven. Met een beroep op het Zuidoosta-
ziatischee model van ondernemingsbestuur en zijn nationale spaarsystemen, genationaliseerde 
bankenn of structurele begrotingsoverschotten meent Roemer dat probleem te kunnen ontlopen. 

Anderzijdss heeft Roemer uitsluitend oog heeft voor de prudentiële effecten van zijn egalitaire 
voorstell  waardoor de democratische potentie ervan hem ontgaat. Daardoor schieten zijn 
marktsocialistischee marktrechten ook in morele zin tekort. Bovendien had een grotere aandacht 
voorr mogelijkheden tot democratisering Roemer de instrumenten in handen gegeven die nodig 
zijnn om de transformatieparadox en de bijbehorende premisse van statische, gegeven preferen-
tiess met een sociologisch goed uitgewerkt model van preferentieverandering te kunnen bestrij-
denn (zie Introductie.) Uiteindelijk weerspiegelt zich hierin de liberale politiek economische 
agendaa die Roemer zich eigen heeft gemaakt. Hij heeft haar problemen willen oplossen en zich 
daarmeee onderworpen aan haar premissen, haar agenda en haar wereldbeschouwelijk perspec-
tief.. Uiteindelijk is Roemers motivatie primair een theoretische, niet een morele of politieke. 
Hett gevolg is dat Roemers marktsocialisme, ondanks de prudentiële kracht ervan, in de meest 
letterlijkee zin van het woord utopisch blijft , dat wil zeggen: niet van hier. 
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Voetnoten: : 

Terr herinnering: dat model bestaat uit relatief autonome 'sets' van onderling nauw verweven 
ondernemingenn met een eigen onderzoek en ontwikkelingsfunctie, een eigen scholingssysteem 
enn met verregaande vormen van samenwerking op het vlak van productontwikkeling, inves-
teringg en marktstrategie. Deze 'sets' kunnen zijn gegroepeerd rond families, rond grote onder-
nemingenn of rond publieke banken. Dat laatste is vooral het geval in laat-geïndustrialiseerde 
landenn als Zuid-Korea en Taiwan. Publieke banken hebben in die landen een cruciale rol ge-
speeldd in de succesvolle ontwikkelingsstrategie die de respectievelijke nationale overheden 
naarr het voorbeeld van het Japanse 'Ministry of International Trade and Investment' (MITI ) 
hebbenn gevolgd (vgl. Hoofdstuk 2.). 

Roemerr (1994:48-49, 122-123) noemt zelf zijn variant van marktsocialisme 'managerial 
markett socialism'. 

Ziee Walzer (1983), Bader & Benschop (1989) en Eister (1992) voor voorbeelden van com-
plexee gelijkheidstheorieën. 
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