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Markten, rationaliteit en instituties: informatie, leren en kennis 

Aanleiding: In de politieke en journalistieke discussies komt recent onder invloed van ‘ 

transparantie, sociale media, etc.’ steeds sterker naar voren: (1) dat democratie van onderaf 

moet komen, waardoor in politiek jargon  ‘het volk’, de ‘natie’ niet moet worden overgenomen 

door ‘de elite’, of nog erger, door de ‘bureaucratie van Europa. De Rotterdamse hoogleraar 

Rotmans (2014, 6) stelt beschrijvender: ’De.. samenleving bevindt zich in een overgangsfase. De 

samenleving kantelt van een centraal geleide top-down gestuurde naar een decentrale bottom-

up samenleving’; en (2) er is voorts de steeds terugkerende discussie over economisch beleid, 

waarbij de staat de economische beslissingsruimte aan zich trekt terwijl de positie van 

individuen daarbij steeds kleiner wordt. De vraag is of transparantie ook moet en kan worden 

gebruikt bij nationaal economisch beleid, vanwege de intrinsieke complexiteit. Of is dat juist 

een argument om meer aan de gedecentraliseerde besluitvorming met marktwerking te doen. 

Wat is rationeel? Hierna kan dit dilemma worden uitgediept aan de hand van Keynes en Hayek. 

Er kan wetenschappelijk worden aangesloten bij de complexiteitstheorie met het begrip 

‘unintended optimal structures’, op basis van resultaten van processen met niet verbonden 

eenheden, c.q. individuen, ook wel aangeduid met termen zoals ‘swarm theory’ en ‘theory of 

emergent structures’. 

De vader van de Oostenrijkse school Carl Menger (1883) stelde: ‘How is it possible that 

institutions… can arise without a common will aiming at their creation {is} the significant, 

perhaps the most significant, problem of the social sciences’. (inclusief de economie, stelde 

Menger). Geciteerd uit: 

Sawyer, R.K., (2005), Social emergence; societies as complex systems, Cambridge University 

Press. 

De oude discussie van Hobbes tot en met Friedman (opbouw vanuit de individu) , tegenover de 

‘absolutistische etatisten’ (in extremo, socialisme, communisme en theocratie), omtrent de 

optimale maatschappelijke orde, gebaseerd op een keuze tussen typen rationaliteit, is weer in 

volle bloei, bewust en onbewust. Hierna als ‘oefening’ enkele aspecten uit de economische 

discussie tussen Hayek en Keynes. 
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1. Soorten rationaliteit 

Al lang bestaat er in Europa (simpel gesteld) een tweedeling met betrekking tot rationaliteit en 

de ontwikkeling van markten, instituties en overheden. Hobbes en Descartes stelden dat het 

mogelijk was al logisch denkend de optimale structuren en besturen te ontwerpen. Door 

Vernon Smith (2003, 2007) wordt dit in navolging van Hayek de constructivistische rationaliteit 

genoemd. Daartegenover stelt V. Smith de ecologische rationaliteit, waarbij de omgeving (de 

relaties met en de reacties van) andere mensen en condities een grote rol spelen in de keuzen 

bij een situatie met een cognitieve veelvoud van informatie en kennis. Er moet daarbij meer 

aandacht worden besteed aan leren, dynamisch kiezen op basis van ervaring en veranderende 

informatie.  

In de (Schotse) moraal-filosofie (onder meer  Bernard de Mandeville, Adam Smith) was dit 

brede type rationaliteit uitgangspunt, dus veel meer conditioneel en relationeel dan bij Hobbes 

en Descartes. Het was niet mogelijk van tevoren op rationele basis een optimale structuur te 

ontwikkelen. Dat kan het beste gebeuren door ‘emergente’ eigenschappen, waardoor mensen 

leren en onbedoeld tot instituties (normen, waarden, regels, conventies) komen. Beide moraal 

filosofen pasten dit ook toe op de markten en hun uitkomsten. Individuele handelingen 

kwamen uit op onbedoelde maar optimale resultaten (via vele handelingen van niet met elkaar 

verbonden mensen en groepen, dus de ‘invisible hand’, (thans zeggen we ‘emergent proces’, 

zoals we uit de complexiteitsleer weten) , die normaal gesproken niet tegen de algemene 

welvaart inging en een, misschien zelfs het beste, algemene resultaat opleverde. Zo’n resultaat 

kan volgens hen nooit voortkomen uit een bewust rationeel ontwerp. 

In de bovenstaande discussie gaat het begrip institutie vooral over economische instituties, 

zoals mededingingsregels, eigendomsrecht en erfrecht. 

Een moderne discussie gaat over de positie van markten (gebaseerd op individuele acties) en 

de overheid (gebaseerd op collectieve structuur). Markten zijn volgens de Oostenrijkse school, 

processen met zoekgedrag van niet met elkaar overleggende individuen en bedrijven. Prijzen 

(ook rentes) zijn signalen van de aard van de ontwikkelingen in en van markten. Vooral de 

Chicago school (soms aangeduid als neo-liberaal) vindt markten veruit het beste middel om de 

maatschappelijke processen te regelen. Andere scholen, meer in de socialistische hoek, vonden 

markten niet de beste vorm van coördinatie en dachten dat de staat het beter kon.  

In onze tijd liggen de meningen meer verdeeld in het midden tussen deze richtingen. Zowel 

Keynes als Hayek hebben over deze problematiek interessante gedachten ontwikkeld. Hayek 

kwam uit de Oostenrijkse school en Keynes uit de School van Alfred Marshall uit Cambridge, 

maar ontwikkelde een geheel eigen theorie, die wel gegrond was op de visie dat prijzen en 

markten heel belangrijk waren, maar in tijden van crisis het verkeerde spoor volgden via Animal 

Spirits, irrationeel kuddegedrag (‘irrational exuberance’ in de woorden van Nobelprijswinnaar 

Shiller). Dan moest de overheid corrigeren en de consumptieve vraag en de investeringen 
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stimuleren. Hayek vond dat daardoor een kunstmatig prijssysteem ontstond dat verkeerde 

investeringsbeslissingen uitlokte, die de structuur van het kapitaal voor lange perioden bedierf. 

2. Keynes, Hayek en de economische crisis 

Bij discussies over de huidige crisis worden Keynes en Hayek met betrekking tot hun mening 

omtrent de rationaliteit van mensen en de functie van markten dikwijls gezien als tegenpolen. 

Dat is maar gedeeltelijk waar. Zij benadrukken wel verschillende uitgangspunten en factoren. 

Beiden zagen het grote belang van onzekerheid en het doorgronden van de grote 

schommelingen in de economie, maar hun interpretatie verschilde. Hun belangstelling voor 

menselijk gedrag (bij Keynes (via het begrip Animal Spirits) en bij Hayek (via zijn mening 

omtrent de verscheidenheid van cognitieve eigenschappen) was meer verwant dan dikwijls 

wordt gesteld. Hun verschillen blijven wel belangrijk voor de keuze voor andere soorten 

economisch beleid. Beiden zagen in dat de economie niet statisch was en niet kon worden kon 

worden bestudeerd als zijnde gegrond op rationele eigenschappen. Dat veranderde wel bij de 

volgelingen. 

Na de mathematisering en de herformulering van de inzichten van Keynes (door de volgelingen 

Hicks en Hansen, met de IS-LM systematiek) werden de verschillen tussen beide groepen van 

aanhangers groter. Bij de volgelingen van Keynes door de mathematisering en bij die van Hayek 

door de eenzijdige nadruk op marktwerking. Keynes zelf was overigens veel soepeler en meer 

gericht op dynamiek dan Hicks en de (Neo) Keynesiaanse school. Die, (en zeker de 

Neoklassieken) beriepen zich steeds meer op de volledig rationele en geïnformeerde Homo 

Economicus (HE) en een statische benadering.  Hennipman (gevormd door de Oostenrijkse 

school) heeft zich in zijn dissertatie van 1945 verzet tegen de HE, als ‘karikatuur van de mens’.                                                                                               

3. Hayek  

Hayek (1899-1992, Nobelprijs 1974). Hayek was opgegroeid in het Wenen van de WO I en 

maakte de verschrikkelijke inflatie mee, mede veroorzaakt door de overmatige geldschepping 

van de Oostenrijkse overheid. Daardoor had hij grote angst voor het drukken van geld en voor 

de onbekende negatieve gevolgen van goed bedoeld beleid, vanwege de onduidelijke en 

verstorende signalen van het monetair beleid.  

Hij benadrukte de onvoorspelbaarheid van economische processen, vooral in samenhang met 

de onderling grote verschillen in cognitieve vaardigheden van mensen. De onvoorspelbaarheid 

ontstond mede door de met elkaar samenhangende processen in complexe, emergente en 

adaptieve systemen. Hayek vond dat prijzen , gezien de grote complexiteit en 

onvoorspelbaarheid van de ontwikkelingen, bij het nemen van individuele beslissingen als  een 

goede indicator voor economische beslissingen konden worden gezien, want er was geen 

betere. Zeker de overheid kon het niet beter weten dan de individueel afwegende mensen, die 

onderling bovendien zeer verschillend waren. Zou de overheid dat afdwingen dan ontstond een 
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‘Road to Serfdom’. Hij lette ook, sterker dan Keynes, op de effecten van prijsstijging (inclusief 

rentes) op de allocatie van productiefactoren. Arbeid, kapitaal en grond waren zeer 

gedifferentieerd en konden niet als een eenheid worden opgeteld en behandeld. Ook 

investeringen, consumptieve uitgaven en besparingen konden niet zomaar worden opgeteld, 

want er zijn grote onderlinge verschillen in de gevoeligheid voor prijsontwikkelingen. Hij 

meende dat het bijdrukken van geld (monetaire financiering) de signalen van de markt 

verstoorde en tot onnodige en ongewenste  patronen in de investeringen en 

consumptiepatronen zou leiden, waardoor ‘booms’ zouden ontstaan.   

Hayeks centrale belangstelling was gericht op het ontstaan van  geordende maatschappelijke 

structuren terwijl de mensen zeer verschillend waren. Het ontstaan van economische instituties 

was een emergent proces, waarbij toch werkzame structuren konden ontstaan, uit los van 

elkaar bestaande elementen of personen. Deze opvatting wordt thans, zoals gesteld, door de 

complexiteitstheorie bestudeerd.  

Hayek was ook gericht op de beslissingen van de individuen en op de cognitieve kwaliteiten, 

waardoor economische subjecten en politici beperkte mogelijkheden hebben om alle opties 

van nu en zeker die van de langere termijngevolgen van hun beslissingen te overzien. 

Voorspellen van individueel gedrag is moeilijk. Hij maakte een onderscheid in informatie 

(gestructureerde data) en kennis. Prijzen kunnen nuttig zijn als data en informatie, maar kennis 

staat daar boven. Kennis is per definitie onevenredig gespreid over mensen en is bovendien 

zeer gevarieerd. Hayek introduceerde de termen ‘gelokaliseerde kennis’ verbonden aan 

personen en persoonlijke eigenschappen (door de economisch-antropoloog Polanyi later 

aangeduid met ‘tacit knowledge’) en ‘wetenschappelijke kennis’ , die kan worden gecodeerd en 

opgeschreven. Hij is samen met economen zoals Arrow en de Polanyi, een vader van de 

kenniseconomie, waarover hij reeds in 1937 en 1945 een artikel publiceerde. Hij zag dat 

mensen een beperkte mogelijkheid hebben om alle keuzemogelijkheden te overzien (zoals de 

neoklassieken vaak impliciet aannemen). Dit werkte hij uit in zijn bekende artikel over: 

‘Knowledge and Economics’ in de American Economic Review van 1945. Hij was met dat 

onderwerp overigens al bezig sinds zijn doctoraal scriptie in 1920. Hij had een grote kennis van 

neurologische hersenstructuren opgebouwd.    

4. Rationaliteit, relationaliteit en externe condities 

 

Zowel Keynes alsook Hayek en andere economen vonden dat de dynamiek van externe 

factoren en van de verscheidenheid van menselijke perspectieven daarop grote invloed hebben 

op beslissingen. Dit is vooral uitgewerkt door de Nobelprijswinnaars Herbert Simon (bounded 

rationality, procedural and substantial rationality) en Daniel Kahnemann met diens 

‘prospecttheorie’. Vernon Smith (hij was sterk beïnvloed door Hayek; Nobelprijs 2002) sprak 

van de ‘ecological rationality’, de gevarieerde beslissingsruimte (contexten) van gerelateerde 

subjecten. Keynes zag ook in dat veel beslissingen door mensen worden genomen op basis van 
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tal van soorten psychologische motieven. Ze houden rekening met anderen (empathie, fairness, 

jaloezie, corruptieneigingen, het geloven in ‘stories’ van opinieleiders, kuddegeest van 

marktparticipanten; hij noemde dat bij elkaar ‘Animal Spirits’), maar gebruikte dat vooral om 

cycli en luchtbellen te begrijpen (zie Akerlof en Shiller 2009).  

De moderne ‘Behavioural economics’ (oa Nobelprijswinnaar Kahnemann) gaat, net als Hayek, in 

op de contextuele, cognitieve en psychische factoren bij beslissingen. Mensen kunnen niet alle 

mogelijkheden kennen en overzien. Het aggregeren en projecteren van individuele 

eigenschappen op macro-gehelen (via de ‘representative subject’ ) schiet tekort. Dit is 

belangrijk bij het bestuderen van het ontstaan van instituties en sociale structuren, maar ook 

voor het beoordelen van Neoklassiek gebaseerd economisch beleid, met gestileerde 

aggregaten, gebaseerd op rationele subjecten, die alle condities en mogelijkheden.  

5.  Keynes  

  

Keynes (1883-1946) was 16 jaar ouder dan Hayek. Hij was een leerling van Alfred Marshall in 

Cambridge en bouwde diens benadering uit. Zijn interesse lag niet primair bij micro-

economische, maar bij macro-economische processen. Hij was zeer op het beleid gericht, maar 

ook een gedreven kunstliefhebber, belegger en ook fel bestrijder van de eisen aan Duitsland 

inzake de herstelbetalingen. Hij lette vooral op de macro-structuren en, tijdens de grote crisis, 

op het herstel van de vraag, via geldschepping, uitgavenverhoging aan vooral infrastructuur en 

belastingverlaging, door de overheid, teneinde de productie weer aan de gang te krijgen om 

werk te scheppen. Bij de besteding van de inkomsten zou een multiplier effect kunnen 

optreden, waardoor ook de kapitaalgoederensector uiteindelijk kon profiteren. Er zou weer een 

evenwicht op de arbeidsmarkt kunnen ontstaan. Daarbij gaf hij aan dat geldschepping in tijden 

van ernstige werkloosheid, ondanks bevordering van inflatie, een goede optie was. Dit omdat 

‘werkloosheid‘ een verspilling van productiefactoren is en productie verloren doet gaan. Hij 

stelde wel dat dit een tijdelijke maatregel moest blijven, want hij geloofde (als liberaal) 

uitdrukkelijk in de marktwerking, maar die werd door ‘animal spirits’ soms verstoord. De 

overheid moest het geld aanwenden vooral voor infrastructuur. 

 

Ook in de VS (Roosevelt) en Duitsland (Weimarrepubliek en het Nazibewind) werden 

gelijksoortige benaderingen ontwikkeld, maar niet zo elegant en efficiënt verwoord (O.a. 

Hjalmar Schacht (1877-1970) die in 1923 directeur van de Reichsbank werd en later Minister 

Economische Zaken in Dld in de periode 1934-1937; die de inflatie bestreed en die de 

infrastructuurprojecten bedacht en liet uitvoeren. Hij werd na een ruzie met de Nazis afgezet). 

Zelfs Napoleon stelde overigens al dat het, tegen betaling graven van kuilen en daarna die weer 

dichtgooien, werklozen kon helpen.                                                        

De overeenkomst met de benaderingen van Keynes en Hayek zien we m.b.t. het 

onzekerheidsbegrip. Skidelsky (2009,p xv): ‘The centrepiece of Keynes’s theory is the existence 
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of inescapable uncertainty about the future’. En ’Taking uncertainty seriously – which few 

economists today do- has profound implications for how one does economics and how one 

applies it, but for understanding of practically all aspects of human activity. It helps explain the 

rules and conventions (wij zouden zeggen het ontwikkelen en gebruiken van instituties) by 

which people live’. 
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