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TijdelijkeTijdelijke marktrechten 

Mett het idee van tijdelijke marktrechten neemt Roberto Unger de argumenten van de liberale 
politiekee economie voor marktallocatie ernstiger dan de liberaal zelf doet. Liberale argumenten 
vóórr de markt zijn er in drie soorten. Twee ervan zijn moreel van aard, de derde prudentieel. 
Dee eerste luidt als volgt: marktallocatie is daarom te verkiezen boven politieke distributie om-
datt het het enige coördinatiemechanisme is dat aansluit bij de meest radicale invulling van in-
dividuelee vrijheden. Individuele vrijheden zijn in het klassieke liberalisme vooral vrije beschik-
kingsbevoegdhedenn over absolute eigendomsrechten. Moreel is dit argument ten eerste omdat 
marktallocatiee ten dienste staat van individuele vrijheden, en ten tweede omdat de eigendoms-
rechtenn zelf zijn gebaseerd op een moreel recht op de vruchten van eigen arbeid. Omdat een 
markteconomiee vrijheid van betrekking zou garanderen kan eenieder zelf uitmaken hoeveel in-
spanningg van welke kwaliteit hij of zij tegen welke beloning wil spenderen. Het succes op het 
marktpleinn is daarmee louter en alleen afhankelijk van eigen inzet, valt daarmee geheel en al on-
derr de eigen verantwoordelijkheid en is daarom moreel verdiend. Het tweede argument legt 
juistt de nadruk op politieke vrijheden in plaats van op economische. Omdat de markt syno-
niemm is aan gespreid bezit, decentrale besluitvorming en dus ook gespreide macht, beschikken 
marktsamenlevingenn over een ingebouwde blokkade tegen de politieke overheersing van velen 
doorr enkelen. Het prudentiële argument, tenslotte, is gebaseerd op de efficiëntere allocatie van 
middelenn in een systeem van 'vrije' markten dan in alternatieve distributie-systemen. 

Evenalss Roemer wijst Unger er op dat tussen liberale wens en kapitalistische werkelijkheid 
eenn grote kloof gaapt. Het is allesbehalve evident dat de uitoefening van individuele vrijheden 
samenvaltt met vrije beschikking over eigendomsrechten, zoals het eerste argument stelt. Door 
vrijhedenn in de mal van absolute eigendomsrechten te persen is iedere sociale restrictie op ei-
gendomsrechtenn per definitie een inbreuk op individuele vrijheden. Volgens het model van ge-
differentieerdee eigendomsrechten ligt het echter voor de hand dat dergelijke botsingen ende-
mischh zijn en niet slechts het effect van (arbitraire) sociale grondrechten. Onder condities van 
schaarstee gaan de rechten van de een onherroepelijk ten koste van die van de ander. De kwestie 
wienss belangen om welke redenen in welke mate prevaleren is daarom een morele kwestie die 
niett met een beroep op eigendomsrechten kan worden beslist. 

Opp grond van de morele notie van individuele gelijkwaardigheid zijn bestaande verdelingen 
vann bevoegdheden en verantwoordelijkheden die enkelen een buitenproportionele zeggenschap 
overr cruciale investeringsbeslissingen geven en velen tot onmondigheid veroordelen, moreel 
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verdacht.. Op macro-niveau betekent dat namelijk economische concentraties die haaks staan 
opp de congruentie van economische en politieke vrijheid die het tweede argument postuleert. 
Werkelijkee markten en markteconomieën lijken niet eens op de ideale markt van vele vragers en 
aanbiederss uit de economische theorie. Een groot aantal branches en sectoren wordt beheerst 
doorr vijf of zes wereldwijd opererende ondernemingen. En de liberale ideologie van de schei-
dingg van staat en markt onttrekt het vele grensverkeer ertussen alleen maar aan het zicht. Op 
micro-niveauu betekent dat grote bezits- en inkomensongelij kneden en een grote mate van eco-
nomischee afhankelijkheid voor velen. Bovendien schraagt de ongelijke verdeling van bevoegd-
hedenn en verantwoordelijkheden het dominante organisatiebeginsel van gescheiden regulerings-
enn uitvoeringstaken, waarmee zij de relatieve politieke machteloosheid van de uitvoerders be-
stendigtt (Unger 1987:482-483). 

Anderss dan Roemer meent Unger dat dit ook geldt voor de prudentiële argumenten voor de 
markt.. Ook hier schuilt een kloof tussen wens en werkelijkheid. Ten eerste is het dominante 
argumentt van de economische theorie van efficiënte allocatie van middelen door 'vrije' mark-
ten,, vanwege de heroïsche vooronderstellingen van deze theorie (zie, kritisch, Engelen 1995), 
voorr de praktische evaluatie van werkelijke markteconomieën van geringe waarde. Ten tweede 
iss efficiënte allocatie zelf slechts één van de deelcriteria die nodig zijn om economische effi-
ciëntiee in brede zin te kunnen bepalen. Andere deelcriteria zijn 'economische decentralisatie', 
'economischee plasticiteit' en 'macro-economische maakbaarheid'. Economische decentralisatie 
betreftt de mate waarin lokale kennis effectief wordt benut, zowel binnen economische organi-
satiess als daarbuiten (Unger 1987:482-486). Decentralisatie is dus niet gelijk aan kleinschalig-
heid.. Ook bij Unger is schaalgrootte een afgeleide van functionaliteit (Unger 1987:498-499). 
Economischee plasticiteit betreft de mate waarin middelen opnieuw kunnen worden gecombi-
neerd.. Tezamen verwoorden deze criteria de inzichten die liggen vervat in het model van 
'integralee innovatie'. Deze vorm van efficiëntie zou derhalve dynamische efficiëntie kunnen 
wordenn genoemd en moeten worden onderscheiden van de allocatieve efficiëntie van de neo-
klasiekee economische theorie (Lavoie 1985:145ff.). Macro-economische maakbaarheid, ten-
slotte,, is het vermogen van politieke meerderheden om door 'beperkte' opvattingen van eigen-
belangg heen te breken teneinde nieuwe groei-trajecten in te slaan en oude te verlaten. Het gaat 
hierbijj  zowel om monetair en fiscaal beleid als om vormen van industriepolitiek en investe-
ringsplanning. ringsplanning. 

Opp alle deelcriteria scoren ook laatkapitalistische economieën in meer of mindere mate lager 
dann mogelijk is. Ten eerste blijkt uit de combinatie van stijgende armoede- en werkloosheidscij-
ferss dat niet iedere vraag haar eigen aanbod creëert en dat derhalve niet alle markten 'ruimen', 
zoalss de pseudo-wetmatigheden van de economische theorie postuleren. Ten tweede is de fei-
telijkee economische concentratie hoog en groeiend. Ten derde leren internationaal vergelijkende 
studiess naar de problemen van 'starters' en het midden- en kleinbedrijf dat overheden klein-
schaligheidd nog immer met achterlijkheid associëren en flexibiliteit nog immer met de kwantita-
tievetieve flexibilisering die vooral op de maat van het grootbedrij f is gesneden. En ten vierde is de 
macro-economischee politiek van de centrale overheid met handen en voeten gebonden aan het 
compromissenpalett van de sociale partners (Unger 1987:485-486; Scharpf 1987). Zij fluctu-
eertt daardoor tussen keynesiaanse bestedingspolitiek in tijden van volledige werkgelegenheid 
enerzijdss en monetaire inflatiebestrijding in tijden van arbeidsoverschot anderzijds. Investe-
ringsplanningg en industriepolitiek zijn voor de meeste overheden steeds meer anathema ge-
worden. . 
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Ditt levert de volgende prudentiële ontwerprichtlijnen op. Ten eerste een zo groot mogelijke 
economischee deconcentratie van economische organisaties om te zorgen voor een zo effectief 
mogelijkee benutting van lokale kennis. Ten tweede een zo groot mogelijke decentralisatie van 
bevoegdhedenn en verantwoordelijkheden binnen economische organisaties om het individuele 
enn collectieve leervermogen zo goed mogelijk aan te spreken. Ten derde een zo groot mogelijke 
economischee plasticiteit om te zorgen voor een zo groot mogelijke economische experimenteer-
ruimte.. En ten vierde een zo direct en transparant mogelijke relatie van de staat tot economi-
schee actoren. De gedachte achter de laatste richtlijn hangt nauw samen met de algehele inzet 
vann Ungers project. Dat project behelst namelijk de poging om institutionele arrangementen en 
socialee praktijken te ontwerpen die individuen en collectieven grotere mogelijkheden bieden om 
zichzelff  te bevrijden van inperkende rollen en hiërarchieën dan onder bestaande instituties en 
praktijkenn mogelijk is. Unger werkt die inzet voor drie institutionele domeinen uit: de econo-
mie,, de politiek in smalle zin en het recht. Steeds gaat het Unger er daarbij om om 'valse nood-
zakelijkheden'' weg te nemen en individuele en collectieve vormgevingsmogelijkheden te vergro-
ten.. Voor het economische domein komt dat neer op een radicale politisering van het systeem 
vann kapitaalallocatie door de democratische transparantie ervan te vergroten en de zeggenschap 
overr de allocatiecriteria uit te breiden. 

Ungerr herleidt de kapitalistische inefficiënties tot de eigendomstheorie van de liberale poli-
tiekee economie. Hij ruilt deze eigendomstheorie in voor dezelfde gedifferentieerde eigendoms-
theoriee die het democratische deelnemersmodel schraagt. Dat heeft consequenties voor de po-
litiekee strategie. Alleen binnen de parameters van de liberale eigendomstheorie botst egalitaire 
redistributiee met economische decentralisatie en economische plasticiteit. En alleen binnen 
dezee parameters mondt economische vrijheid onherroepelijk uit in economische privileges en 
onvrijheid,, die al evenzeer botsen met de eisen van economische dynamiek. Binnen een gediffe-
rentieerdee eigendomstheorie hoeven deze dilemma's zich niet in die mate voor te doen (Unger 
1987:489-490).. Door de verschillende rechten die in de liberale eigendomstheorie bijeen wor-
denn geveegd voorwaardelijk en vooral tijdelijk aan verschillende actoren toe te schrijven, geeft 
Ungerr institutionele inhoud aan het idee van gelijke marktrechten en probeert hij tegelijk de 
matee van economische decentralisatie en economische plasticiteit radicaal te vergroten. Ungers 
verwachtingg is dat dit een economische orde oplevert die op morele en - anders dan bij Roemer 
hett geval is - ook op prudentiële gronden superieur is aan bestaande kapitalistische econo-
mieën. . 

Hett idee van tijdelijke marktrechten vooronderstelt een ingenieus roulatiesysteem. Aan de 
beschrijvingg en evaluatie ervan is dit hoofdstuk gewijd. Net als bij Roemers marktsocialistische 
marktrechtenn gaat het om toetsing op moreel, prudentieel en realistisch vlak. Omdat Ungers ei-
genn doelstellingen minder dan die van Roemer gebonden zijn aan een specifiek paradigma kan 
dezee evaluatie veel meer dan bij Roemer een immanent karakter hebben. Ik beperk mij dus tot 
dee beantwoording van de vraagg of Ungers marktrechten brengen wat zij beloven. 

Tijdelijk ee marktrechten uitgewerkt 

Evenalss Roemer ziet Unger zich geconfronteerd met een allocatieprobleem. Anders dan bij 
Roemerr wordt het allocatieprobleem van Unger niet veroorzaakt door een omv/issclverbod 
maarr juist door een onteigemngsgebod. In feite stellen Roemers marktrechten dat iedere burger 
gedurendee het gehele bestaan over hetzelfde pakket vermogensrechten kan beschikken. Die 
rechtenn verschillen alleen daarin van liberale eigendomstitels dat zij geen overdrachtsrechten 
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bevatten.. Ungers marktrechten daarentegen geven alle burgers tijdelijk toegang tot delen van 
hethet maatschappelijk vermogen, die zij - afgezien van verstrekkingsvoorwaarden - gedurende de 
overeengekomenn periode naar eigen goeddunken kunnen aanwenden voor productief gebruik. 
Ondankss deze verschillen vertonen de oplossingen grote overeenkomsten. Ook Unger kiest 
namelijkk voor allocatie over schijven. En ook bij Unger zijn dat er uiteindelijk drie, als je de 
eindgebruikerr meetelt. De eerste schijf bestaat uit een zogenaamd sociaal kapitaalfonds dat on-
derr direct beheer staat van de democratisch gekozen regering. De derde schijf bestaat uit bur-
gerss die individueel dan wel collectief concurreren om tijdelijke rechten over delen van het 
maatschappelijkee vermogen dat wordt beheerd door het sociaal kapitaalfonds. Daartussenin 
bevindtt zich de tweede schijf. 

Hett is hier dat Ungers allocatiesysteem het meeste verschilt van dat van Roemer. Terwijl 
Roemerr zich beperkt tot marktcompenserende investeringsplanning waarvan de reikwijdte 
wordtt bepaald door de marktimperfecties die de liberale politieke economie heeft geïdentifi-
ceerd,, gebruikt Unger de planningsruimte om de economische ordening veel verdergaander in 
sociaall  gewenste richtingen te kneden dan de liberale politieke economie voor wenselijk houdt. 
Datt heeft een directe weerslag op de institutionele inrichting van het allocatiesysteem. Roemer 
volstaatt met een verwijzing naar het Japanse systeem van ondernemingsbestuur om in de kapi-
taalbehoeftenn te voorzien van ondernemingen die uiteindelijk volgens orthodoxe, tayloristische 
organisatieprincipess zijn opgezet. Unger daarentegen werkt met een duaal model van kapitaal-
verstrekkingg voor een eveneens duale economische orde. De tweede schijf van Ungers alloca-
tiesysteemm bestaat uit concurrerende investeringsfondsen die het kapitaal dat zij van het cen-
tralee fonds betrekken deels distribueren onder ondernemingen in de primaire sector van de eco-
nomiee en deels veilen onder aspirant-ondernemers in de secundaire, meer experimentele sector. 
Hett eerste type investeringsfonds noem ik 'distributiefondsen', het tweede type 'marktfond-
sen'' (zie figuur 14.). 

Dee eerste schijf van Ungers allocatiesysteem wordt gevormd door het 'sociaal kapi-
taalfonds'.. De voornaamste taken van dit fonds zijn: (i) het oprichten en ontmantelen van de 
decentralee investeringsfondsen; (ii) het redistribueren van productief kapitaal tussen deze 
fondsen;; en (iii ) het bepalen van de (institutionele én parametrische) voorwaarden waaronder 
dee decentrale investeringsfondsen moeten opereren. Om deze taken naar behoren te kunnen 
uitvoerenn beschikt het sociaal kapitaalfonds over een breed scala aan bevoegdheden, instru-
mentenn en capaciteiten. Ten eerste zijn dat capaciteiten van generieke aard. De belangrijkste 
daarvann is het rente-instrument, waarmee de prijs van kapitaal wordt bepaald en daarmee de 
kostenn van nieuwe investeringsprojecten. Deze capaciteiten deelt het sociale kapitaalfonds met 
Roemerss overheidsplanners en het merendeel van de werkelijk bestaande centrale banken. 
Daarnaastt beschikt Ungers centrale fonds over meer inhoudelijke bevoegdheden. Zo stelt het 
fondss de minimum- en maximumeisen vast ten aanzien van organisatorische vorm, belonings-
verschillen,, selectiebeleid en de inrichting van de werkplek. Slechts de wijze van implementatie 
ervann laat het over aan de decentrale investeringsfondsen. Hier combineert het centrale fonds 
dee parametrische instrumenten van de centrale bank met de institutionele instrumenten van 
hett klassieke centrale planbureau. 

Ungerr is zich terdege bewust van de gevaren die hieraan zijn verbonden. Overgedetailleerde 
regelgevingg door het centrale fonds staat haaks op het uitgangspunt van gespreide controle-
rechtenn en kan uitmonden in de facto staatseigendom. Anderzijds leidt te vergaande spreiding 
vann de planningsfunctie in Ungers optiek tot het 'leeglopen' van de democratische controle 
overr economische activiteiten. Bovendien is een zekere mate van concentratie van controlebe-
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voegdhedenn aan de top van de piramide nodig om te voorkomen dat de decentrale fondsen 
wordenn gegijzeld door lokale actoren en tijdelijke markrechten daardoor omslaan in ondemo-
cratischee privileges (Unger 1987:493-494). 

Macro o 

Meso o 

sociaall  kapitaalfonds 

* * 

distributie e 
fondsen n 

stringente e 
reguleringg ^ ^ 

Microo primaire economie 
schaalvoordelen n 

'kygioshudan' ' 
zeggenschapp stabiliteit 

kapitaalverstrekking g 

* * 

markt--
fondsen n 

tijdelijke e 
^ tt gebruiksrechten 

secundairee economie 
experimenteerzone e 

mobiliteit t 

figuurfiguur 14. I allocatiesysteem voor tijdelijke marktrechten 

Dee tweede schijf bestaat uit decentrale fondsen die uit twee verschillende kapitaal verstrek-
kingsregimess kunnen kiezen en in verschillende sectoren en regio's opereren. Het eerste is een 
veilingregime.. Onder dit regime bieden burgers op delen van het maatschappelijk vermogen die 
bijj  vorige veilingrondes bij de huidige gebruikers zijn uitgezet en periodiek - conform contract -
vrijkomen.. Dit zijn tijdelijke marktrechten in hun meest zuivere vorm. Het tweede is een dis-
tributieregime.. Onder dit regime ligt het initiatief bij de kredietverstrekker. Het distributiefonds 
brengtt eigenhandig kapitaal en entrepreneur bij elkaar en houdt actieve controle over het geïn-
vesteerdee kapitaal door zitting te nemen in de bestuursraden van de ondernemingen die zij 
heeftt opgezet. Dit regime vertoont derhalve grote overeenkomsten met het Japanse systeem 
vann ondernemingsbestuur waarnaar ook Roemer zijn systeem van kapitaalallocatie heeft ge-
modelleerd.. Beide fondsen hebben een winstoriëntatie, wat betekent dat hun rendementseisen 
diee van conventionele banken niet al te zeer kunnen ontlopen. Tegelijk moeten deze rende-
mentseisenn echter zo zijn geformuleerd dat zij de toegangsdrempel tot het maatschappelijke 
vermogenn substantieel verlagen. De centrale gedachte achter beide verstrekkingsregime's is 
immerss dat de onvermijdelijke ondernemersrisico's zoveel mogelijk worden gespreid (over de-
centraall  fonds, centraal fonds, de gemeenschap en pas in laatste instantie de entrepreneur) om 
tee voorkomen dat productiemiddelen alleen toegankelijk zijn voor aspirant-entrepreneurs die 
voldoendee kapitaalkrachtig zijn om deze risico's af te kopen. Daar staat tegenover dat ook de 
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batenn van het ondernemerschap zoveel mogelijk moeten worden gespreid. De ratio daarvan is 
tee voorkomen dat een lage toegangsdrempel en gelijke marktrechten de facto uitmonden in ei-
gendomsrechtelijkee privileges. Hoe deze spanning institutioneel te 'bewerken', blijf t in Ungers 
voorstell  onduidelijk. 

Dee logica achter Ungers duale vertrekkingsmodel is dat beide regimes zijn toegesneden op 
verschillendee typen economische activiteiten. Juist omdat onder het distributieregime de on-
dernemersfunctiee 'in commissie' wordt waargenomen, bestaat er een 'structurele affiniteit' met 
economischee activiteiten met een hoge kapitaalintensiteit, lange productcyclussen en een grote 
productie-omvang.. De procesindustrie is hiervan een goed voorbeeld. Daarentegen voorziet het 
veilingregimee uitdrukkelijk in zo snel mogelijke roulatie van marktrechten om zoveel mogelijk 
burgerss in de gelegenheid te stellen te experimenteren met vormen van economische zelfstan-
digheid.. In feite gaat het hier om een economische experimenteerzone waar de micro-schaal 
overheerstt en waar een hoog faalpercentage de humus is voor schaarse successen. Tegenover 
hethet voordeel van economische dynamiek, economische plasticiteit en economische decentrali-
satiee staat het nadeel van geringe controle. Onder het distributieregime ligt het precies omge-
keerd.. Tegenover economische concentratie en economisch conservatisme staan transparantie 
enn continuïteit. 

Uitt deze 'structurele affiniteiten' volgen eveneens verschillen ten aanzien van de vormgeving 
vann toezicht en controle. Omdat onder het distributieregime een grote verwevenheid bestaat 
vann fonds en onderneming ligt het niet alleen voor de hand dat fondsbestuurders zitting hebben 
inn het bestuur van de onderneming maar ook dat ondernemingsbestuurders zitting hebben in 
hett bestuur van het fonds. Dit versterkt de gelijkenis met het Japanse systeem van onderne-
mingsbestuur.. Dat geldt niet voor het veilingregime. De bemoeienis van het fonds met de on-
dernemingg kan door de micro-schaal ervan en de omvang van het aantal ondernemingen niet 
veell  meer behelsen dan controle ex ante en ex post. Controle is hier met andere woorden be-
perktt tot controle op de kredietvoorwaarden zoals deze bij contractsluiting zijn overeengeko-
men.. Wat dit betekent voor de samenstelling van het bestuur van het veilingfonds laat Unger in 
hett ongewisse (Unger 1987:494-497). 

Tott slot stelt Unger dat de jurisdictie van de fondsen geen vaste grenzen kent. Net als in 
Roemerss model dienen de decentrale fondsen als buffer tussen staat en onderneming die clièn-
telismee en conformisme moet voorkomen.1 Het probleem van misbruik van bevoegdheden be-
strijdtt Roemer met spreekrechten. Unger daarentegen kiest voor uitwijkrechten. Gezien de 
kenmerkenn van beide typen rechten is Ungers keuze goed te begrijpen. Uitwijkrechten zijn een 
'goedkoop'' instrument om de dreigkracht van machteloze actoren te vergroten. Concurrentie 
tussenn de fondsen legt een neerwaartse druk op de toegangsdrempels tot marktrechten en be-
antwoordtt daarmee aan het belang van economische zelfstandigheid. Dit mechanisme werkt 
echterr niet alleen opwaarts (van burger naar fonds), maar ook neerwaarts (van staat naar 
fonds).. In Ungers allocatiesysteem concurreren decentrale fondsen niet alleen om investeringen 
maarr ook om (delen van) het maatschappelijke vermogen dat door het sociaal kapitaalfonds ter 
beschikkingg wordt gesteld. Omdat de institutionele en parametrische voorwaarden centraal 
wordenn vastgesteld is implementatie conform de 'geest' van de voorwaarden nimmer te garan-
deren;; om de gevaren van staatsplanning tegen te gaan moet een deel van de handelingsruimte 
wordenn gelegd bij de decentrale fondsen. Om misbruik ervan te voorkomen is óf een omvang-
rijkk bureaucratisch controle-apparaat vereist, óf een trapsgewijs model van democratische con-
trole,, óf een systeem van onderlinge competitie (of een combinatie van de drie). Unger kiest 
onomwondenn voor de derde oplossing. 
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Hett bevreemdt dat Roemer niet voor deze oplossing kiest. Maar het bevreemdt evenzeer dat 
Ungerr uitsluitend voor deze oplossing kiest. Als democraat ligt het voor de hand dat hij de 
vuistregell  zou volgen die stelt dat spreekrechten overal moet worden ingevoerd en uitwijkrech-
tenn alleen daar waar zij spreekrechten niet ondermijnen (zie p. 84). Nu moet Unger het ant-
woordd schuldig blijven op de prangende kwestie van de juiste balans tussen centrale sturing 
enerzijdss en decentrale vrijheid anderzijds. Het middel van concurrentie is daarvoor alleen ge-
schiktt wanneer het wordt gecombineerd met controle op 'unfaire' concurrentie door het cen-
tralee fonds. De introductie van concurrentie zonder adequate controle is een geheid recept voor 
hett doen ontstaan van 'vechtmarkten' waarin slechts geldt: caveat emptor. Daarvan is zowel 
dee aspirant-ondernemer als de gemeenschap als geheel uiteindelijk het slachtoffer. Een traps-
gewijss model van democratische controle had in deze lacune kunnen voorzien. 

Dee kracht van Ungers duale verstrekkingssysteem is dat het de kostbare irrationaliteiten van 
kapitalistischee markten door doelbewuste coördinatie uit de kernsectoren van de economie 
weett te verwijderen, zonder dat dit ten koste gaat van mobiliteit en plasticiteit. Daarvoor zorgt 
hett veilingregime. Ten tweede stelt dit Unger in staat kleinschaligheid en deconcentratie na te 
strevenn zonder schaalvoordelen te hoeven offeren. Schaalvoordelen zullen immers vooral wor-
denn gevonden in de primaire economie, terwijl kleinschaligheid en deconcentratie vooral in de 
secundairee economie worden gerealiseerd. Daarbij moet worden aangetekend dat 'primair' en 
'secundair'' niet samenvallen met respectievelijk progressief en regressief of innovatief en be-
houdend.. Integendeel, innovatie en progressie vormen juist de ruggengraat van de secundaire 
sector. . 

Dee derde schijf, tenslotte, bestaat uit burgers (al dan niet georganiseerd in groepen werkne-
mers,, technici of ondernemers) die ófwel bieden op tijdelijke gebruiksrechten op productief 
kapitaal,, ófwel door een van de decentrale fondsen worden aangezocht om tijdelijk geoor-
merktee vermogensdelen productief te beheren. In het eerste geval opereren deze ondernemin-
genn onder geringe institutionele en parametrische eisen, en in het tweede geval juist onder zeer 
stringentee eisen. In beide gevallen gaat het om economische organisaties die op afzetmarkten 
opererenn waar op grond van verschillende combinaties van prijs en kwaliteit om de gunst van 
dee afnemer wordt gedongen. Precies zoals de liberale politieke economie postuleert. Het libe-
ralee principe van transactievrijheid is onder beide verstrekkingsregimes gewaarborgd. Zo be-
zienn komt Ungers systeem van kapitaalallocatie neer op een institutioneel gestuurde markt-
economiee die de spanning tussen vrijheid en gelijkheid tracht op te lossen door burgers tijde-
lijk ee marktrechten te geven. De vrijheid schuilt in de afwezigheid van redistributieve interven-
tie.. De gelijkheid schuilt in de tijdelijkheid van de marktrechten. Gelijkheid is voor Unger dus 
minderr een morele notie die betrekking heeft op de inkomens- en vermogensdimensie, dan een 
normm die haaks staat op structurele privileges (en structurele achterstelling). Het is in zijn con-
sequentee aanval op restrictieve privileges - ongeacht of het nu gaat om de privileges van de on-
dernemingsleidingg of om de vaste betrekking van de geschoolde, blanke man - en in zijn al even 
consequentee keuze voor radicale mobilisering dat Unger zich een super-liberaal betoont 
(Ungerr 1987:588-589). 

Tijdelijk ee marktrechten geëvalueerd 

MoreleMorele evaluatie 
Centraall  staat hier de vraag in hoeverre Ungers marktrechten individuen en collectieven daad-
werkelijkk in staat stellen zichzelf te bevrijden van inperkende rollen en hiërarchieën. Deze 
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normm van individuele en collectieve autonomie vooronderstelt een democratische context, dat 
will  zeggen: een context waarin iedere vorm van autoriteitsuitoefening uiteindelijk door de sub-
jectenn ervan op haar legitimiteit kan worden ondervraagd. Eerder heb ik dit verwoord als de 
normm van politieke gelijkheid en politieke controle van onderaf. Voor Ungers marktrechten be-
tekentt dit dat zij moeten voorzien in democratische zeggenschapsmogelijkheden op alle rele-
vantee niveaus. Dus zowel op het niveau van de werkvloer, de onderneming, het decentrale 
fondss als het niveau van de nationale overheid. Sterk aan Ungers voorstel is dat het uitdrukke-
lij kk ingaat op de noodzaak van een niet-hiërarchische arbeidsorganisatie. Anders dan Roemers 
marktsocialisme,, en anders ook dan de tradities van 'participatoire democratie', 'economische 
democratie'' en 'industriële democratie', onderkent Unger het cruciale belang van een gedemo-
cratiseerdee werkvloer voor de verwerving van de benodigde competenties en deugden. Daar-
voorr beroept Unger zich dan ook expliciet op de Flexibele specialiseringsvariant van de nieuwe 
productieconceptenn (Unger 1987:144-163, 506-508; zie Hoofdstuk 2.). 

Zwakk daarentegen is Ungers voorstel ten aanzien van medezeggenschap op ondernemingsni-
veau.. Uit het ontbreken van aandacht hiervoor kan worden afgeleid dat Unger op de capacitei-
tenn van de decentrale fondsen vertrouwt om via het instrument van voorwaardelijke financie-
ringg medezeggenschap af te dwingen. Dit sluit aan bij Ungers super-liberale inzet om, ener-
zijds,, de rigiditeiten en, anderzijds, de privileges die inherent zouden zijn aan corporatistische 
arrangementenn in het algemeen en ondernemingsraden in het bijzonder te willen bestrijden 
(Ungerr 1996:99-104, 140-141). De Duitse ervaring leert echter dat het conflict tussen juridi-
schee formalisering en flexibiliteit in zeker zin contingent is. Wetgeving is verenigbaar met een 
breedd spectrum van medezeggenschapspraktijken. Bovendien verliest Unger hierdoor de mo-
gelijkheidd om via wetgeving opportunisme te voorkomen en een klimaat van wederzijds ver-
trouwenn te scheppen. Het tweede bezwaar is minder makkelijk weg te nemen. Ondernemings-
radenn behartigen nu eenmaal de belangen van het zittende personeel en er zijn nu eenmaal 
goedee prudentiële redenen voor kiesdrempels, zoals er eveneens goede prudentiële redenen zijn 
omm ondernemingsraden niet te transformeren in ondernemingsparlementen. De vraag is echter 
off  het wegnemen van juridisch gegarandeeerde medezeggenschapsrechten een proportionele 
oplossingg is voor het probleem van 'preciare' arbeidsbetrekkingen. Unger suggereert van wel. 

Voorr die oplossing kiest Unger nadrukkelijk wanneer hij voorstelt om bestaande arbeidsze-
kerhedenn te ruilen tegen afgedwongen mobiliteit onder condities van een gelijk recht op mini-
malee bestaanswaarborgen en gelijke marktrechten. Met dit voorstel negeert Unger de grote in-
dividuelee verschillen in de competenties en disposities die zijn benodigd om in zijn super-libe-
ralee economie te kunnen functioneren. Werknemersrechten zijn niet alleen privileges maar be-
schermenn eveneens, onder andere tegen de willekeur van machtigere economische actoren die 
ookk in een economie van tijdelijke marktrechten blijven bestaan. Al is het maar even, en ook al 
zijnn het steeds andere. Bovendien is de analyse van bestaande tweedelingstendensen in laat-
kapitalistischee markteconomieën waarop deze oplossing is gebaseerd discutabel. Alleen wan-
neerr werknemersrechten kunnen worden aangewezen als dé oorzaak van sociaal-economische 
tweedelingg kan flexibilisering daar een oplossing voor zijn. Dat is aanvechtbaar. Plausibeler is 
hethet om tweedeling te begrijpen als het ongewenste effect van het politieke besluit om werk-
loosheidd die wordt veroorzaakt door toenemende arbeidsproductiviteit en voortschrijdende ra-
tionalisatiee van productieprocessen te bestrijden met de deregulering van (sommige) arbeids-
marktenn (Van den Besselaar 1996; Gershuny & Miller 1983; Korver 1998; Offe 1985; Pahl 
1984;; Schor 1992; SCP 1998). In feite doen Ungers tijdelijke marktrechten niet anders. Tegen-
overr een kleine groep van beter geschoolden die de toegenomen uitwijkmogelijkheden gebrui-
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kenn om nieuwe privileges af te dwingen, staat een groeiende groep individuen die perioden van 
onvrijwillig ee arbeidsloosheid zullen (moeten) combineren met (vaak meerdere) kleine en tijde-
lijk ee betrekkingen. De onvoorwaardelijkheid van de bestaanswaarborgen waar Ungers grond-
rechtenn in voorzien (basisinkomen) is in dat geval een schrale troost. 

Duidelijkk is Unger evenmin over de organisatie van de zeggenschap op het niveau van de de-
centralee fondsen. Zoals gezegd gaat alleen in de distributiefondsen wederzijdse financiële en 
economischee afhankelijkheid samen met wederzijdse controle en zeggenschapsmogelij kneden. 
Overr de zeggenschap binnen de marktfondsen zegt Unger niets. Gezien zijn wens om te ko-
menn tot politisering van de investeringsfunctie in een nationale economie is dat verbazend. 
Waaromm niet gekozen voor een tweevoudige bestuursstructuur en een paritaire zetelverdeling 
inn de raad van toezicht? Waarom überhaupt geen aandacht besteedt aan de mogelijkheden om 
viaa tijdelijke marktrechten duurzame productie af te dwingen? Waarom consumentenorganisa-
tiess geen zeggenschap gegeven over investeringsbeslissingen op centraal en decentraal niveau, 
zoalss gilde-socialisten en austromarxisten ondanks zwaarwegende organisatieproblemen altijd 
volkomenn vanzelfsprekend hebben gevonden (vgl. Schecter 1994; Novy 1974:218-220; Bauer 
1921;; Cole 1980; Weber 1918:16-17)? 

PrudentiëlePrudentiële evaluatie 
Ungerss prudentiële oogmerken zijn vierledig. Ten eerste een zo groot mogelijke deconcentratie 
vann economische organisaties. Ten tweede een zo groot mogelijke decentralisatie binnen eco-
nomischee organisaties. Ten derde een zo groot mogelijke economische plasticiteit. En ten 
vierdee een zo groot mogelijke economische maakbaarheid. De eerste richtlijn valt uiteen in twee 
subcriteria.. Primo, zo decentraal mogelijke besluitvorming teneinde zoveel mogelijk lokale 
kenniss te kunnen gebruiken. Dit vereist coöperatie tussen ondernemingen, tussen ondernemin-
genn en sociale partners, tussen ondernemingen en lokale overheden, en tussen sociale partners 
enn lokale overheden. Secundo, een zo groot mogelijk aantal bieders om afnemers zoveel moge-
lij kk te beschermen tegen inefficiënte oligopolievorming. Dit vereist concurrentie, en een effec-
tievee mededingspolitiek. Zo geformuleerd bestaat er een in het oog springende spanning tussen 
dee beide deelcriteria. Zolang niet wordt onderscheiden tussen coöperatieve concurrentie en kar-
telvormingg die is gebaseerd op prijsafspraken, gaat een effectieve mededingingspolitiek onher-
roepelijkk ten koste van het kwetsbare vlechtwerk waarop het eerste is gestoeld (Dick 1997). 
Hett is onduidelijk of Ungers investeringsfondsen over de capaciteiten beschikken om dergelijke 
vormenn van micro-corporatisme op te zetten en te beheren, onder andere door economische ac-
torenn uit te nodigen, financieel te stimuleren en (soms) botweg te verplichten om gezamenlijke 
onderzoek-- en ontwikkelingsfaciliteiten, scholingsinstituten, keurmerken, gemeenschappelijke 
marketing-- en distributieprojecten op te zetten (Streeck 1992:13-26; Grabher 1993; Amin & 
Thriftt 1994:1-19, 257-260; Cooke & Morgan 1998). Ook dat is een vorm van mededingingsbe-
leid,, zij het een indirecte en zij het een veel ingewikkeldere dan de toetsing van fusies en over-
namess in het licht van de belangen van afnemers waaruit de actuele mededingingspolitiek be-
staat. . 

Evenminn overtuigend is Unger ten aanzien van de gewenste decentralisatie binnen de eco-
nomischee organisatie. Unger onderkent dat het instrument van voorwaardelijke financiering 
niett toereikend is om de introductie van nieuwe productieconcepten af te dwingen. Tegelijk 
geeftt hij echter aan dat de bijdrage ervan gelegen is in het feit dat het een aantal van de omge-
vingsvoorwaardenn wegneemt die organisaties voorbestemmen voor een keuze voor tayloristi-
schee organisatieprincipes. Ten eerste door de interne accumulatie van kapitaal te beperken en 
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dee verstrekking van kapitaal afhankelijk te maken van de introductie van niet-hiërarchische or-
ganisatieprincipes.. Ten tweede door de mogelijkheid om marktfluctuaties af te wentelen op 
precairee werknemers en toeleveranciers drastisch te beperken. En ten derde door de eigen-
domsrechtelijj  ke fundamenten onder de privileges van de ondernemingsleiding weg te slaan 
(Ungerr 1987:506-508). 

Dee eerste propositie is inconsistent. Als het instrument van voorwaardelijke financiering 
voldoett om interne kapitaalaccumulatie te voorkomen,2 dan toch zeker ook om op het lagere 
domeinn van technologie, planning en organisatie veranderingen af te dwingen? Ten tweede 
kunnenn - weer - vraagtekens worden geplaatst bij de proportionaliteit van de maatregelen. Af-
wentelingg bestrijden door alle arbeidsrechtelijke privileges af te schaffen is een zware en vooral 
'dure'' maatregel. Sommige van deze kosten ziet Unger. Hij formuleert ze echter in termen van 
eenn verlies aan traditionele 'levensvormen' en 'identiteitsformaties\ waarvoor in de plaats be-
wustee ontplooiingstrajecten en zelfgekozen afhankelijkheden komen (Unger 1987:499). An-
deredere daarentegen ziet hij niet. Vaardigheden en competenties worden veelal binnen traditionele 
praktijkenn doorgegeven die een zekere mate van personele en institutionele stabiliteit vereisen 
omm te kunnen floreren. Mobiliteit die ten koste gaat van deze vaardigheden staat haaks op de 
grondgedachtee achter Ungers eigen richtlijn van economische deconcentratie die immers het in-
novatievee gebruik van dit soort vaardigheden en competenties behelst. Ook voor Unger zouden 
dezee kosten te hoog behoren te zijn. 

Dee derde en vierde richtlijn liggen in eikaars verlengde. Economische plasticiteit is het vermo-
genn om productiemiddelen te recombineren, wat een hoge mate van economische maakbaar-
heidheid vereist. Met tijdelijke marktrechten introduceert Unger een instrument dat daar bij uitstek 
opp is toegesneden. Veel hangt daarbij af van de inrichting van het roulatiesysteem. Onder het 
veilingregimee is plasticiteit gewaarborgd. De tijdslimieten zijn contractueel vastgelegd en rou-
latiee dus juridisch afdwingbaar. Binnen het distributieregime is dat niet het geval, maar is dat 
ookk niet bedoeld. Het gaat hier immers om sectoren met kapitaalintensieve productieproces-
sen.. De cruciale rol ligt dus bij het centrale fonds. Daar wordt immers beslist over de allocatie 
vann het maatschappelijke vermogen over de verschillende sectoren. Daarvoor staat het centrale 
fondss vooral het instrument van parametrische planning ter beschikking. Door de kapitaal-
stromenn naar verschillende sectoren en regio's anders te prijzen legt het centrale fonds deze 
regio'ss en sectoren verschillende groeipaden op. Parametrische planning is echter niet vol-
doende.. Economische plasticiteit kan namelijk niet beperkt blijven tot de reallocatie van kapi-
taal.. Het gaat ook om de reallocatie van andere productiefactoren, waaronder arbeid. Dat 
vereistt een actief arbeidsmarktbeleid, bestaande uit ondersteunende maatregelen op het vlak 
vann training en scholing, migratie-subsidies, herhuisvestingsmaatregelen, maar ook om basale 
socialee voorzieningen om overgangsonzekerheden tegen te gaan en weerstanden te overwinnen. 
Ungerr beperkt zich wat dit betreft tot het afschaffen van arbeidszekerhedenn en het afgeven van 
minimalee bestaanswaarborgen. 

Bovendienn stelt macro-economische reallocatie van kapitaal hoge eisen aan de informatie-
verwervendee en -verwerkende capaciteiten van de allocerende instantie(s). De ervaringen van 
centralee overheden met technologie- en industriepolitiek leren dat centrale overheidsinstanties 
moeitee hebben om subsidiabele ontwikkelingen en projecten te identificeren. Dit is het infor-
matieprobleemmatieprobleem (Roobeek 1988:11-35; zie ook Hindley 1983). Een variant hiervan is het 
transmissieprobleem.transmissieprobleem. Centrale overheidsinstanties hebben eveneens grote moeite om met zo-
genaamdd 'input'-beleid 'output'-doelstellingen (duurzame productie, lagere consumentenprij-
zen,, meer werkgelegenheid, grotere innovativiteit) te realiseren. Geoormerkte subsidies funge-
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renn in de praktijk als algemene verlagingen van de productiekosten en slagen er dus niet in om 
dee gewenste gedragsveranderingen af te dwingen (vgl. Prakke 1997:67). Economische plastici-
teitt vooronderstelt derhalve een mate van economische maakbaarheid die haaks staat op de 
richtlijnn van economische deconcentratie. Uit dit dilemma biedt Unger uiteindelijk geen uitweg. 
Dee oorzaak daarvan is gelegen in een te smal bestuursconcept. Daardoor komen teveel be-
stuursverantwoordelijkhedenn aan de bovenkant van het allocatiesysteem te liggen en mist Un-
gerr de mogelijke oplossingen voor het informatie- en transmissieprobleem die schuilen in een 
corporatistischh web van wederzijdse verplichtingen en gedeeldee verantwoordelijkheden. 

RealistischeRealistische evaluatie 
Zoalss uitgewerkt in de Introductie (zie p. 14) wordt het realistische gehalte van institutionele 
ontwerpenn bepaald door de volgende criteria. Ten eerste de mate van incrementaliteit van het 
transformatieproces.. Ten tweede of wel of geen handelingsrichtlij nen worden gegeven. Ten 
derdee of potentiële dragers en potentiële verliezers worden geïdentificeerd. Ten vierde of een 
ramingg van de gemoeide transformatiekosten kan worden gemaakt. En ten vijfde of is voorzien 
inn instrumenten om de overgangsonzekerheden weg te nemen. 

Ungerr schetst uitdrukkelijk een incremented transformatiepad dat het midden houdt tussen 
behoudendd reformisme en revolutionair radicalisme. Dat levert de volgende handelingsrichtlij -
nenn op. Ten eerste dat er geen gepriviligieerd domein van transformatie is, noch een geprivili-
gieerdee transformatierichting. Het staatsapparaat is in Ungers strategie niet de exclusieve bron 
vann institutionele transformatie. Hij distantieert zich dan ook van de traditionele strategie van 
politiekee organisatie. Het paternalisme daarvan enn de oligarchisering waarmee zij veelal gepaard 
gaat,, staan haaks op de 'geest' van Ungers project. De drie pijlers waar Ungers strategie op 
rustt zijn - in die volgorde - sociaal activisme, democratisch experimentalisme en - pas dan -
politiekee organisatie (Unger 1987:407-411). 

Dee tweede handelingsrichtlijn stelt dat het transformatiepad moet bestaan uit democratische 
experimenten.. Ten eerste betekent dit dat de politieke beweging volgens democratische princi-
pess moet zijn georganiseerd. En ten tweede dat moet worden gezocht naar 'exemplarische 
conflicten'' die tegelijk het contingente karakter van bestaande organisaties en instituties illu-
streren,, de kloof tussen legitimerende ideologieën en concrete praktijken blootleggen, de iden-
tificatiee van de breuklijnen binnen en tussen de dominante belangen mogelijk maken en ruimte 
creërenn voor institutioneel ontwerp (Unger 1987:411-415). 

Dee derde richtlijn betreft het probleem van democratisch leiderschap. Dit probleem kan al-
leenn tegen zeer hoge kosten worden weggedefinieerd achter 'democratisering van de leiders-
functie'.. Niet iedere vorm van leiderschap is echter verenigbaar met democratische beginselen. 
Grofwegg kan worden onderscheiden tussen directief en faciliterend leiderschap. Het eerste 
typee leiderschap kent verschilende vormen, afhankelijk van de aard van de directieven. Deze 
kunnenn van theoretische of van morele aard zijn. In het eerste geval spreken we van de heer-
schappijj  van de 'deskundige', en in het tweede geval van de heerschappij van de 'ziener'. 
Beidee typen leiders hebben de neiging om de kloof tussen leiding en basis te vergroten en de 
rationaliteitt van het gewone lid te onderschikken aan de eigen deskundigheid dan wel het eigen 
morelee gelijk. In het eerste geval is oligarchisering het gevaar, in het tweede geval is dat ver-
splintering.. Faciliterend leiderschap daarentegen baseert zijn rol op een model van politieke 
oordeelsvormingg dat praktische en theoretische rationaliteit als nevengeschikt beschouwt. 
Concreett betekent dit dat de democratische leider er naar streeft om het besluitvormingsproces 
zoo in te richten dat zoveel mogelijk stemmen kunnen worden gehoord (Unger 1987:415-419). 
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Ungerss vierde richtlijn betreft het probleem van populisme versus paternalisme. De gulden 
middenwegg is gelegen in een gelaagd model van de sociale werkelijkheid (zie figuur 1.16). In 
zo'nn model zijn preferenties dynamisch en onderhevig aan leereffecten. Dat betekent dat het 
well  degelijk mogelijk is om preferenties kwalitatief te onderscheiden. Het gaat dan om het on-
derscheidd tussen meer en minder geïnformeerde preferenties. Een empirische indicatie daarvoor 
iss het bestaan van ambiguïteiten (intransitieve preferenties) en inconsistenties binnen sets van 
preferenties.. De toegang daartoe is gelegen in de institutionele condities waaronder deze prefe-
rentiess zijn geformeerd. De transformatie richt zich dan ook niet op de preferenties zelf, maar 
opp hun institutionele achtergrond, met als doel deze preferenties te transformeren van ongeko-
zenzen omgevingseffecten 'm zelfgekozen wilsbesluiten (Unger 1987:420-424). 

Dee vijfde richtlijn betreft de identificatie en exploitatie van institutionele crises. Waar de 
conservatieff  en de machtspoliticus de 'verstorende' effecten van crises zoveel mogelijk trach-
tenn te beperken, daar tracht de radicale activist deze juist te maximaliseren. Unger onderscheidt 
tweee dominante maatschappelijke ontwikkelingen die zich lenen voor institutionele transfor-
matie.. Ten eerste het proces van economische herstructurering door internationaliserende en 
fragmentariserendee markten. En ten tweede de toenemende spanning tussen een vertoog van 
individuelee zelfontplooiing dat individuele vormgevingsmogel ij kneden benadrukt en een insti-
tutionelee context die deze zelfontplooiing integendeel juist aan banden legt of in (te) smalle ba-
nenn leidt (Unger 1987:424-429, 540-546). 

Hoee dat te doen is een andere kwestie. Naast genoemde richtlijnen kunnen hiervoor belang-
rijkee lessen worden geleerd uit studies naar de technieken van mobilisatie en demobilisatie van 
politiekee elites. Of situaties uitgroeien tot crisissituaties is deels afhankelijk van de interpreta-
tiee die ervan wordt gegeven. Hiervan maken politieke en economische elites in inegalitaire 
maatschappijenn veelvuldig gebruik. Om hier tegenwicht tegen te bieden is een visionair vertoog 
nodigg dat drie kenmerken combineert. Ten eerste spreekt het actuele verlangens aan. Ten 
tweedee bestaat het uit voorstellen die tegelijk concreet en bescheiden en visionair en profetisch 
zijn.. En ten derde weerspiegelt het persoonlijke ervaringen en is het gegrondvest in alledaagse 
interactie.interactie. Dat is Ungers zesde en laatste transformatieve richtlijn (Unger 1987:430-432). 

Tenn aanzien van het derde realistische criterium distantieert Unger zich kritisch van een 
dogmatischee klassetheorie. Hij stelt daartegenover het inzicht dat 'belangen' nimmer homo-
geenn zijn, dat 'hegemonie' nimmer volledig is en dat hiërarchieën nimmer volledig ontoeganke-
lij kk zijn (Unger 1987:546ff.). De implicatie daarvan is dat ook actoren zelf hun 'belangen' 
nimmerr eenduidig kunnen definiëren en voor de realisatie van steeds tijdelijke belangen dus ook 
steedss wisselende coalities moeten aangaan. En dat betekent, aldus Unger, dat de verschillen 
tussenn individuen minder worden bepaald door voorgegeven posities en ervaringen, dan door 
meningsverschillen.. Zoals klassenpartijen zich zullen transformeren in beginselpartijen, zo 
zullenn klassen uiteenvallen in wisselende groepen van gelijkgezinden. Op grond van deze ana-
lysee onthoudt Unger zich van structurele uitspraken over winnaars en verliezers en onder-
scheidtt hij als mogelijke dragers van de eerste stappen van institutionele transformatie uitslui-
tendd de verliezers van bestaande institutionele arrangementen, te weten: kleine zelfstandigen en 
dee slachtoffers van gerezen (en gefrustreerde) verwachtingen (Unger 1987:546-550). 

Ikk deel de analyse, niet de conclusie. Uit de terechte kritiek op homogene klassebelangen 
volgtt niet de fragmentatie die de theoretici van het post-materialisme, individualisme en nieuwe 
socialee bewegingen er uit afleiden (vgl., klassiek, Hirsch 1976; Inglehart 1977; Scitovsky 
1976).. De these van het post-materialisme is enerzijds gebaseerd op een overschatting van de 
matee waarin klassieke klasseposities zijn verbrokkeld en een onderschatting van hun vroegere 
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heterogeniteitt (vgl. Bader & Benschop 1989:18ff.; Bader et al 1999; Esping-Andersen 1999b). 
Daarnaastt gaat Unger te gemakkelijk voorbij aan de tegenstand die de afgedwongen mobilise-
ringg die hij voorstaat zal oproepen, ook onder die groepen die Unger als winnaars aanwijst. 
Hett vooruitzicht van grote sociaal-economische onzekerheden weegt alleen voor geboren gok-
kerss op tegen de winsten die daar tegenover staan. Unger heeft daarvoor onvoldoende oog. Dat 
geldtt tevens voor zijn poging om de overgangskosten weg te nemen. Het is naïef om te menen 
datt een onvoorwaardelijke garantie van minimale bestaanszekerheden ('basisinkomen') indivi-
duenn zal verlokken om zich in een onzeker avontuur met verstrekkende gevolgen te storten 
(Ungerr 1987:528-530; 1996:11, 140). Daarmee neemt Unger een te groot voorschot op de mo-
tivatiestructuurr die zijn mobiele economie vereist. Dat is op zichzelf een veelzeggende indica-
tiee van de mate waarin Unger de these van het post-materialisme onderschrijft, en van de mate 
waarinn Unger het structurele karakter van sociaal-economische posities wegwuift (Anderson 
1989:100-101,, 106-107). 

Hoewell  Unger een zeer gedetailleerd model van institutionele transformatie ontwikkelt 
(waaruitt ik voor mijn eigen theorie van institutionele transformatie (zie Introductie) dankbaar 
hebb geput), bezondigt ook Unger zich in de presentatie van zijn tijdelijke markrechten aan de 
erfzondee van het utopisme. Hij scheidt ontwerp en strategie. Dat heeft twee consequenties. 
Tenn eerste dat Unger, tegen het uitdrukkelijke verbod van de eerste richtlijn in, wel degelijk één 
bronbron van transformatie priviligieert boven andere. Unger kent belangrijke ontwerp- en stu-
ringsverantwoordelijkhedenn toe aan de centrale overheid. De wijze waarop Unger zijn richtlij-
nenn presenteert weerspiegelt dat. De keuze voor een twee traps-beschrijving van de hervor-
mingspraktijkk in de vorm van een 'beweging in wording' en van een 'beweging aan de macht' 
geeftt aan dat Ungers model van institutionele transformatie niet veel afwijkt van traditionele 
hervormingsmodellen. . 

Datt geldt eveneens voor de transformatiericMwg. Hoewel Unger het model van institutionele 
transformatiee van bovenaf verwerpt, vertrouwt hij voor de positieve effecten van het idee van 
tijdelijkee marktrechten desalniettemin op de sturingscapaciteiten van het centrale fonds. Hier 
wreektt zich Ungers voluntarisme. Doordat het centrale fonds ondergeschikt is aan de demo-
cratischh verkozen regering is de legitimiteit van de institutionele en parametrische ruimte 
waarbinnenn de decentrale fondsen opereren in Ungers optiek gewaarborgd. Medezeggenschap 
opp ondernemingsniveau en het niveau van de decentrale fondsen kan daardoor onbesproken 
blijven.. Ungers politieke democratie is gebaseerd op het principe van vrijwel onbeperkte be-
stuurlijkee bevoegdheden die zijn omgeven met de eis van onmiddellijke electorale raadpleging in 
gevall  van stremmingen, teneinde de kloof tussen 'revolutionaire politiek' en 'alledaagse routi-
ne'' te overbruggen(Unger 1987:449-480; zie, kritisch, Bader 1991b). Analoog hieraan is Un-
gerss economische democratie meer gebaseerd op de eis van centrale maakbaarheid dan op de ei-
senn van decentralisatie en democratische transparantie die Unger óók onderschrijft. Bezwaar-
lijkerr is evenwel dat Unger, net als Roemer, het probleem van kapitaalaccumulatie onbespro-
kenn laat. Hoe weet het sociale kapitaalfonds beslag te leggen op het maatschappelijk vermo-
gen?? Door onteigening? En zo ja, met of zonder compensatie? Door belastingheffing? In dat 
geval,, via welke fiscale technieken? Of via andere mechanismen? Doordat Unger zich hier niet 
overr uitlaat suggereert hij dat de bevoegdheden van de regerende partij zo groot zijn dat kwes-
tiess van onteigening überhaupt niet spelen. In latere teksten schrijft Unger deze functie toe aan 
verplichtee besparingen via pensioenopbouw (Unger 1996; 1998). De vraag of pensioenfondsen 
dee meest geschikte 'interfaces' zijn tussen kapitaalaccumulatie en kapitaalallocatie staat echter 
tee bezien. 
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Voetnoten: : 

11 Zie Hindley voor gebruik van het bufferargument bij het opzetten van nationale investerings-
enn herstructureringsbanken in de jaren vijfti g (1983:15-16). 

22 Het hoogste zeggenschapsdomein (zie figuur 11.1 102). 
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