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1. Inleiding

In de bijdrage over socio-economie zal ik op drie thema's ingaan. Allereerst geef ik een korte

samenvatting van de zienswijze van socio-economie, zoals deze door Etzioni naar voren is

gebracht. In deze zienswijze komen bepaalde conceptuele problemen centraal te staan, namelijk

de verhouding tussen individualisme, vrijheid en collectivisme, constraints. Soms wordt dit

dilemma ook aangeduid met het micro-macro-dilemma. Een tweede spanningsveld betreft de

verhouding tussen economische rationaliteit en morele bindingen. Dit dilemma heeft nauwe

raakvlakken met het dilemma positivisme-idealisme. In het tweede deel van de bijdrage ga ik

nader in op recente literatuur over co~rdinatiepatronen van interacties tussen actoren, mede in

relatie tot economische activiteiten. Tenslotte bespreek ik de mogelijkheid socio-economie met

deze typologie van codrdinatie-patronen te verbinden, op een zodanige wijze dat de betreffende

conceptuele problemen worden opgelost in een verklarende consistente theorie met een relatief

grote reikwijdte.

2. Socio-economie en conceptuele problemen

2.1 Socio-economie volgens Etzioni

Socio-economie is een nieuwe discipline, die op basis van verschillende mono-disciplines in de

gedrags- en maatschappijwetenschappen een alternatief voor het neo-klassiek economisch

paradigma voor de studie van economische activiteiten formuleert. Zowel de productie,

verdeling als consumptie komen aan de orde. Deze nieuwe discipline gaat uit van de

veronderstelling dat de mens zowel een individueel wezen is, gericht op eigenbelang, als een
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sociaal-moreel wezen, gericht op het gemeenschappelijk belang. Etzioni (1988) heeft door zijn

boek 'The Moral Dimension. Toward A New Economics' deze zienswijze van socio-economie

onder de aandacht gebracht. Socio-economie gaat van de veronderstelling uit dat bij duurzame

economische ontwikkeling de economische activiteiten zijn verknoopt met, ingebed in politieke,

sociale en morele dimensies. Individuele keuzes worden gevormd door eigenbelang, maar

evenzeer door waarden en emoties en door sociale en politieke instituties.

Deze nieuwe discipline geeft met name een alternatief voor de mono-discipline van de

economie, die het economisch systeem als een zelfgenoegzaam systeem ziet. Ze biedt echter ook

een welkome aanvulling op een eenzijdig politicologisch, sociologisch, antropologisch of

psychologisch gezichtspunt. Wil socio-economie echt een nieuwe perspectiefvolle benadering

worden, dan zal er veel fundamenteel onderzoek aan ten grondslag moeten liggen. Socio-econo-

mie beoogt interdisciplinair van aard te zijn en tracht de risico's van eenzijdige specialisatie in

de gedrags- en maatschappijwetenschappen te overwinnen zonder holistisch te worden.

Het doel van socio-economie is het leveren van een bijdrage aan de kennisvorming over de

wisselwerking van economische, politieke, sociale en culturele ontwikkeling en hei leveren van

een bijdrage aan meer synthetische theorievorming.

Etzioni ontwikkelt een nieuw paradigma. Het standaard rationalistisch en individualistisch model

van de economische discipline moet overwonnen worden. Etzioni analyseert de feitelijke relatie

tussen economische markten en feitelijk menselijk gedrag, tussen vrije individuen en

gemeenschap, tussen een efficiënte economie en een morele gemeenschap. Hij ontwikkelt een

synthetisch Ik-Wij paradigma. Het Ik, gericht op eigenbelang, wordt verankerd in een sociale

collectiviteit, een Wij. Hij beoogt een morele basis voor de sociale wetenschappen en de politiek

te leggen.

Etzioni denkt vanuit twee polen: individueel eigenbelang en morele bindingen. We nemen

beslissingen op beide gronden, dus ook op basis van emoties, waarden, niet alleen op basis van

eigenbelang. Overigens moeten we de dimensie van macht altijd in het oug houden: er zijn geen

transacties tussen gelijken. Collectiviteiten zijn van bijzonder belang. De neo-klassieke

economische theorie moet niet ter zijde gelegd worden, maar aangevuld worden met sociale,

morele dimensies. Dan pas krijgen we een meer realistische kijk op menselijke relaties en op

de maatschappij.
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Samenvattend geeft Etzioni de volgende kenmerken van het nieuwe paradigma.

1. Niet enkel nut is bron van waardering.

2. Mensen kiezen middelen ook op basis van emoties, waarden.

3. Sociale collectiviteiten zijn belangrijke eenheden van besluitvorming.

4. De economie en markten zijn ingebed in politieke, sociale en culturele dimensies.

5. Verschillen in macht zijn erg belangrijk.

Alles terugbrengen tot nut is een te zwakke optiek. Een dergelijke eenzijdige optiek verstoort

ook de diagnose van de empirische werkelijkheid. Het begrip nut moet aangevuld worden met

het begrip morele daad:

1. Een morele daad is imperatief, geeft een gevoel van moeten handelen.

2. Bij een morele handeling is er sprake van de-ontologische verplichtingen; er vindt

rechtvaardiging plaats op grond van algemene regels. Moraliteit leidt tot generaliseren.

3. Bij morele handelingen is er symmetrie: in vergelijkbare omstandigheden wordt aan

ieder hetzelfde recht toegekend.

4. Moraliteit is intrinsiek van aard en is daarom niet terug te brengen tot middel-doel-den-

ken.

Bij nut gaat het om uitkomsten, gevolgen. Bij morele handelingen gaat het om intenties. Morele

internalisatie legt grenzen op aan preferenties. Deze preferenties kunnen in het Ik-Wij paradigma

endogeen worden beschouwd, niet als gegeven worden opgevat. Moreel gedrag is een aparte

dimensie. Morele bindingen en economische factoren zijn beide van belang. Mensen zoeken een

balans tussen moraal en nut, pleasure en ze zijn niet uit op maximalisatie van beide. Conflicten

tussen beide aspecten kunnen tot stress en inertie leiden.

Het eenzijdig economisch rationalisme moet aangevuld worden met waarden, emoties. Hoe

worden middelen gekozen om doelen te bereiken? De belangrijkste grondslag van keuzes is

affectief, normatief in plaats van cognitief. Dit geldt zowel voor de keuze van doelen als voor

de keuze van middelen. Etzioni maakt hier een onderscheid tussen NIA-factoren, dat wil zeggen

normatieve bindingen en affectieve betrokkenheid en LIE-factoren, dat wil zeggen logisch-em-

pirische factoren. Er is een beslissingsgebied, waarin L~E-factoren een overheersende rol spelen.

Daarnaast is er een gebied, waar beide typen factoren gemengd voorkomen. Tenslotte zijn er

beslissingen, waarbij LIE-factoren geen rol spelen. Het huidige rationaliteitsconcept stelt de

LIE-factoren centraal. Kennis is echter altijd beperkt. Er is vaak sub-rationaliteit, op grond van

3



het feit dat beperkte cognitieve vermogens beperkingen opleggen. Vuistregels spelen bij

beslissingen vaak een rol. In dat verband zijn waarden, emoties van groot belang bij keuzes.

Naast het eenzijdig rationalisme moet ook het radicaal individualisme in een nieuw paradigma

overwonnen worden. De rol van gemeenschap en macht moet benadrukt worden. Individuen en

groepen opereren in netwerken. Markten zijn ingebed. Er is geen volledig atomistische

concurrentie, maar ingekapselde wedijver, competitie. Dit sociale kader is van belang. Een

belangrijke vraag is, wie het netwerk, en daarmee het sociale kader bepaalt. Macht is

belangrijk. De overheid moet volgens Etzioni zorgen voor interventie. Zij moet zorgen dat er

goede spelregels ontstaan en dat de spelregels gerespecteerd worden.

2.2 Conceptuele problemen in de theorie van Etzioni

In de theorie van Etzioni spelen twee conceptuele problemen een centrale rol:

- Hoe kan de tegenstelling tussen individueel eigenbelang en morele bindingen, normen,

waarden overwonnen worden in het begrippenkader van de theorie zelf? Dit kan men

het dilemma positivisme-idealisme noemen. Het komt in het boek van Etzioni tot uiting

in de tegenstelling L~E-factoren (positivisme) en NIA-factoren (idealisme).

- Hoe kan de tegenstelling tussen individualisme, vrijheid en tussen collectivisme,

constraints door macht en normatieve kaders in het begrippenkader van de theorie zelf

overwonnen worden? Dit kan men het dilemma micro-macro noemen. Tegenover het

radicaal individualisme plaatst Etzioni de rol van macht en gemeenschap.

Naar mijn mening betrekt Etzioni beide dilemma's niet voldoende op elkaar. Het accent wordt

vooral op de oplossing van het eerste dilemma gelegd. Deel 1 van het boek ís getiteld 'Beyond

pleasure: the case of de-ontological sciences'; het gaat in feite toch vooral over de tegenstelling

tussen pleasure en moreel gedrag. Deel 2 van het boek 'Beyond rationalism: the role of values

and emotions' bestrijkt 100 pagina's, terwijl deel één 68 pagina's bestrijkt. Daartegenover wordt

relatief weinig plaats in geruimd voor deel 3'Beyond radical individualísm: the role of

community and power': dit deel bestrijkt 70 bladzijden. Deel 2 en 3 worden in beperkte mate

op elkaar betrokken.



3. Coórdinatiepatronen van menselijke interacties

Een korte beschouwing over coórdinatiepatronen van menselijke interacties kan zinvol zijn om

genoemde dilemma's in perspectief te plaatsen. Bij de aandacht voor codrdinatie- en

interactiepatronen gaat de aandacht bij voorbaat al uit naar een onderwerp, dat ligt op het

snijvlak van individualisme-collectivisme, mícro-macro. Mogelijk kan bij een bestudering van

deze interactiepatronen tegelijkertijd het dilemma positivisme-idealisme in beeld komen.

In de recente literatuur over menselijke interacties gaat zich een typologie aftekenen, die een

meer algemene strekking lijkt te hebben. Ik doel hier op het werk van Todd (1990, 1992), Fiske

(1991) en Schmid (1992).

Op basis van historisch antropologisch onderzoek komt Todd tot een typologie van families.

Gegevens over de verhouding tussen ouders en kinderen verdeelde hij in de categorieën

'liberaal' en 'autoritair', terwijl de erfrechtelijke verhouding tussen zoons werd verdeeld in

'ongelijk' en 'gelijk'. Er blijken vier typen familieverbanden in Europa te zijn:

l. famille nuclaire absolue: een gezinsverband, dat steunt op vrijheid en ongelijkheid. De

verhouding tussen ouders en kinderen is liberaal, en de broers erven ongelijk.

2. famille souche: een gezinsverband, dat steunt op autoriteit en ongelijkheid. De

verhouding tussen ouders en kinderen is autoritair, en de broers erven ongelijk.

3. famille communitaire: een gezinsverband, dat steunt op autoriteit en gelijkheid. Er is

een autoritair gezinshoofd en vele gelijke gezinsleden.

4. famille nuclaire galitaire: een gezinsverband, dat steunt op vrijheid en gelijkheid. Er

zijn liberale ouders en gelijke broers.

Todd geeft aan op welke wijze deze vier soorten familieverbanden over Europa zijn gespreid

en onderzoekt de verbanden met andere maatschappelijke verschijnselen.

Fiske (1991) gaat nader in op basistypen, elementaire vormen van menselijke relaties. Hij

onderscheidt vier grondpatronen, waaruit eventueel ook combinaties gemaakt kunnen worden.

Hij noemt deze elementaire vormen een soort DNA, waaruit mutaties en combinaties van

afgeleid kunnen worden voor een scala aan keuzemogelijkheden. Hij onderscheidt de volgende

vier typen:
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1. Market Pricing;

2. Authority Ranking;

3. Communal Sharing;

4. Equality Matching.

Afhankelijk van o.a. de openheidlgeslotenheid van de maatschappij, van de cultuur en ideologie

wordt een bepaald type geïmplementeerd.

Schmid (1992) onderscheidt op basis van literatuur vier coórdinatie-regimes of codrdinerende

instituties van de economie. Hij baseert zich o.a. op Williamson (1985) en Ouchi (1980) en vult

deze beschouwingen aan. Hij komt tot de volgende vierdeling:

1. Markets;
2. Hierarchies;
3. Networks - Clans bij Ouchi;

4. Civil Rights.

4. Socio-economie en codrdinatiepatronen: een mogelijke oplossing voor conceptuele

di lemma's

Todd is niet de eerste geweest, die op basis van de dimensies vrijheidlconstraints en van

ongelijkheidlgelijkheid een typologie van interacties heeft voorgesteld. Parsons (1977) heeft

eerder een analoge typologie voorgesteld van elementaire vormen van menselijke interacties.

De inzet van deze typologie was om de conceptuele tegenstelling tussen vrijheid, individualisme

en collectivisme, constraints te overwinnen. Ook het spanningsveld economisch eigenbelang en

morele bindingen komt in de typologie tot uiting. In feite onderscheidt hij de volgende vier

elementaire vormen van menselijke interacties. Hij gebruikt hierbij evenals Todd de dimensies

vrijheidlconstraints en ongelijkheidlgelijkheid. Hij komt tot de volgende typologie:

1. Economy, een interactiepatroon met de combinatie vrijheid en ongelijkheid;

2. Polity, een interactiepatroon met de combinatie constraints, met name door macht, en

ongelijkheid;

3. Societal community, een interactiepatroon met de combinatie van constraints, met name

door normatieve kaders, en gelijkheid;

4. Social-cultural systeem, een interactiepatroon met de combinatie van vrijheid en

gelijkheid.
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Mogelijk vormt voor de socio-economie het volgende overzicht van elementaire vormen van

menselijke interactie, van elementaire vormen van coórdinerende instituties, van elementaire

vormen van menselijke relaties en van elementaire vormen van familietypes een goede ingang

voor analyse van de inkadering van de economie in een maatschappelijke omgeving. Het

individualistisch nutsmaximaliserend gedragspatroon blijft in beeld maar wordt tegelijkertijd in

verhouding geplaatst tot andere typen sociale relaties. De socio-economie zal uiteindelijk toch

moeten steunen op een conceptuele basis, waarbij methodologische problemen van micro-macro

dilemma en van het positivisme-idealisme dilemma dringend om een oplossing vragen.

Wanneer in het volgende schema van elementaire vormen wordt gesproken, wil dat niet zeggen

dat er door combinaties geen andere concrete vormen kunnen bestaan. Misschien is juist wel

een centrale vraag voor de socio-economie hoe combinaties kunnen ontstaan en welke

combinaties van interactiepatronen, van codrdinerende instituties, van menselijke relaties

gunstige danwel ongunstige maatschappelijke en persoonlijke opbrengstenleffecten teweeg

brengen. Zo zouden verschillen in de aard van de verwevenheid van 'Market Pricing' met de

andere vormen van coórdinerende instituties mogelijk mede een verklaring kunnen geven voor

verschillen in sociaal-economische prestaties.
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SCHEMA:

Socio-economie en elementaire vormen van menselijke interacties, elementaire vormen van

coórdinerende instituties, elementaire vormen van menselijke relaties en elementaire vormen van

familie-types.

VRIJHEID
(micro)

CONSTRAINTS
(macro)

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ONGELIJKHEID
(positivisme)

1. L~E factors

2. Economy

3. Markets

4. Market
Pricing

5. Famille
nuclaire
absolue

1. Power

2. Polity

3. Hierarchies

4. Authority
Ranking

5. Famille
souche

----------------------------------------------------------------------------------------------------
1. NIA factors

GELIJKHEID
(idealisme)

2. Social-
Cultural
System

3. Civil Rights

4. Equality
Matching

5. Famille
nuclaire
égalitaire

l. Community

2. Community

3. Networks -
Clans

4. Communal
Sharing

5. Famille
communitaire

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Het cijfer van 1 verwijst naar het boek van Etzioni (1988), het cijfer 2 naar een publikatie van

Parsons (1977), het cijfer 3 naar een referaat van Schmid (1992), het cijfer 4 naar een publikatie

van Fiske (1991), en het cijfer 5 naar Todd (1990, 1992).
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Men kan op verschillende wijzen trachten tot een meer synthetische theorievorming te komen.

F. van Doorne en P. Ruys (1988) maken een onderscheid naar:

- multidisciplinariteit; de maatschappelijke problemen binnen een project worden

verkaveld en geherdefinieerd overeenkomstig de standaardeisen van het wetenschap-

pelijk bedrijf, terwijl de inrichting van het bedrijf zelf buiten discussie blijft. Aan de

samenwerking tussen disciplines liggen geen theoretische, conceptuele uitgangspunten

ten grondslag.

- transdisciplinariteit: een bepaald theoretisch model uit een bepaalde discipline wordt op

andere naburige disciplines overgedragen. Zij noemen als kenmerkend voorbeeld de

werkwijze van G.S. Becker in zijn boek 'The Economic Approach to Human Behavior'

(1976).

- interdisciplinariteit: hierbij is aan twee voorwaarden voldaan:

1. de nagestreefde integratie van disciplinaire benaderingen moet worden

geleid door theoretische uitgangspunten, dat wil zeggen ze moet

conceptueel worden voltrokken;

2. de conceptuele basis voor integratie moet zodanig zijn, dat ze geschikt

is om de maatschappelijke gestcuctureerdheid van een probleem op

adequate wijze tot uitdrukking te brengen.

Wanneer we in de socio-economie juist de verwevenheid van 'Market Pricing' met andere

coórdinerende instituties centraal stellen, ligt het voor de hand de voorkeur te geven aan

interdisciplinariteit. Het is daarom de vraag of vanuit één der afzonderlijke maatschappij- en

gedragswetenschappen (sociologie, economie, politicologie, antropologie of psychologie) een

consistente conceptuele basis gelegd kan worden. 'Synthese' van tegenstrijdige stromingen

binnen één discipline is dan niet meer voldoende. Socio-economie is dan toch iets nieuws

vergeleken met economische sociologie, sociale economie e.d.

Overigens zijn er m.i. in de meer algemene sociale theorie goede aanknopingspunten voor een

interdisciplinaire socio-economie, die mogelijk ook als voordeel heeft dat de maatschappelijke

gestructureerdheid van economische problemen op adequate wijze tot uiting wordt gebracht.

Hierbij denk ik met name aan de handelingstheorie (R. Munch, 1982, 1984, 1986, 1991; J. van

Wezel en H. Kuperus, 1990; J. de Koning en J. van Wezel, 1991). Het probleem van
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'embeddedness' (M. Granovetter, 1985), de relatie tussen economische handeling en structuren

kan er goed mee geanalyseerd worden.

Ter afsluiting besteed ik enige aandacht aan de maatstaven, die men bij de ontwikkeling van

interdisciplinaire socio-economie centraal zou kunnen stellen. Naar mijn mening verdient het

aanbeveling bij socio-economie

werkelijk naar interdisciplinariteit te streven;

de fout van de misplaatste concreetheid te vermijden, dat wil zeggen vermijden dat een

analytisch gezichtspunt, ook dat van de socio-economie, voor de totale concrete

werkelijkheid wordt gehouden;

- veel nadruk te leggen op een bezinning op wetenschapstheoretische problemen, zoals

de voorkeur voor het algemeen en analytisch karakter van begrippenkader en theorie

danwel voor het specifiek en concreet karakter van begrippenkader en theorie;

- de verhouding van algemene theorie tot theorieën van beperkte reikwijdte te

verduidelijken;

- veel nadruk te leggen op een poging in het begrippenkader en de theorie het

micro-macro dilemma en het dilemma van positivisme en idealisme te overwinnen;

- de algemene theorie uit te werken in een richting van een consistente set van

verklarende proposities over interacties, sociale relaties en coórdinatie-regimes en

instituties en de bedoelde en onbedoelde gevolgen ervan;

- het verband tussen individueel keuzegedrag en verandering van instituties theoretisch

uit te werken;

- een duidelijke definitie te geven van relevante actoren;

- een algemene theorie te verbinden met veldgebonden thema's over het functioneren van

de economie in dit maatschappelijk kader en hierbij de meer algemene, a-historische

theorie te verbinden met een historisch empirische analyses;

- wetenschappelijke en maatschappelijke relevantie van onderzoek op elkaar te betrekken.

Juist in Nederland zou m.i. een afdeling socio-economie kunnen ontstaan, die vernieuwend

wetenschappelijk werk stimuleert en uitvoert, mede dankzij de niet zeer specifiek gebonden

nationale oriëntatie in wetenschapsbeoefening.
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