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The embedded economy



Wat is vrijheid?

Twee paradigma’s

• Ik mag op geen enkele manier ‘ingeperkt’ worden in het uiten van 
mijn individuele vrijheid. De mens is als een atoom, door eindeloze 
begeerte gedreven, afgunstig. De optelsom van dat alles zou collectief 
winst opleveren. Mens als consument. (= de neoliberale visie)

• Mijn vrijheid eindigt waar die van een ander begint. Ik kan pas 
individu zijn vanuit het besef van mijn verbondenheid. Ik kan pas vrij 
zijn als ik de kansen van een ander (elders of later) op een waardig 
leven niet verminder. Mens als burger. 



Welke waarde zie je?



Welke ‘toegevoegde waarde’, welke 
vernietigde waarde?



Welke rationaliteit? De laatste vis in de zee.



Welke logica?

• “We kunnen perfect volledig modulaire smartphones maken waarbij 
elk onderdeel volledig opnieuw kwalitatief in de kringloop kan komen, 
maar er is geen markt voor.”

• “We kunnen echt (echtig in’t echtig) niet beter qua klimaat, want dan 
zijn we niet meer competitief.”

De gangbare economie kan alleen maar ‘economisch’ zijn door niet-
economisch te zijn, door structureel te ‘externaliseren’.



De zogenaamd ‘vrije’ markt is helemaal niet 
vrij…
• Voorbeeld: de luchtvaart.

• Wat zien we? Systematische ‘marktverstoring’, nefaste rol van 
groeistreven en toenemende ongelijkheid.



Marktregels als inperking of versterking van 
de vrijheid?
Mag je een SUV verbieden?

• “Als ik een SUV wil kopen, omdat ik dat een stoere auto vind en omdat ik me 
daarin veilig voel, dan mag niemand mij dat verhinderen.” In deze enge liberale 
visie op vrijheid mag je hoogstens via fiscaliteit het gedrag sturen, meer niet.

• Keuzes doen zich nooit voor in een ‘lege’ wereld en zijn dus nooit zomaar ‘privé’ 
of ‘neutraal’. De gulzigheid van de ene leidt tot het tekort van de andere. Je mag 
dus ook vragen stellen bij een SUV. Er is nood aan een sterke publieke dienst en 
er is nood aan regels die de kwaliteit van producten bepalen. 



Naar een echt ‘vrije’ markt, de vrijheid van 
grenzen
Een markt is pas vrij als ze geen sociale of ecologische schuld genereert. Naar een 
welvaart binnen planetaire grenzen, in plaats van groeiverslaving. Raworth: 
“regenerative and redistributive by design”

Enkele voorbeelden:

• Een circulaire economie met kwantitatieve normen

• Een verplichte repareerbaarheid van producten

• Gebouwen als Lego basic

• Een fair trade van het vliegen, met een veelvliegerstaks



Het nieuwe paradigma is al aanwezig…



Voor wie nog wat meer wil lezen…


