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Winstdenken
Ondernemingen ondernemen niet

P
olitici, beleidsmakers en
economen zijnwanhopig
op zoek naar verklaringen
voor de lang aanhoudende
lage economische groei.
Eenmagere groei van 1 tot
2 procent is het ‘nieuwe
normaal’. Als gevolg van

het ontbreken van een goede diagnose
bestaan er grote verschillen van inzicht
in het te voeren beleid omde groei te
stimuleren. Versoepeling van de krediet-
verlening, het opvoeren van de over-
heidsinvesteringen in infrastructuur,
verdere liberalisering van de arbeids-
markt, het terugdringen vanwet- en re-
gelgeving, belastingverlaging omde
consumptie op te voeren – de lijst is
lang. In dit debat blijven de zeer teleur-
stellende prestaties van grote beurs-
genoteerde ondernemingen ten on-
rechte buiten beschouwing.

Deze ondernemingen hebben sinds
het uitbreken van de crisis in 2008 hun
investeringen slechtsmondjesmaat ver-
hoogd, het rendement op die investe-
ringen nauwelijks opgevoerd en de pro-
ductiviteit slechts lichtjes verbeterd.
Het aandeel van nieuwe producten in
de omzet bleef laag. Geenwonder, want
de verantwoordelijkemanagers hebben
zich niet beziggehoudenmet een ge-
zonde ontwikkeling van hun onderne-
ming,maar vooralmet het verhogen
van dewinst door de kosten te verlagen.
Daarbij zijn kostenverlagingen syno-
niem aan reorganisaties en dat is weer
synoniemaanmassaontslagen,met alle
economische enmaatschappelijke ge-
volgen van dien.

Dit is een grote gemiste kans, want de
omstandigheden om te ondernemen
waren juist uitzonderlijk gunstig. De
rentewas extreem laag en daarmee de
kosten om investeringen te financieren.
De lonen zijn sinds 2008 de facto bevro-
ren.Weweten nu ook dat grote onder-
nemingen door innovatieve construc-
ties op grote schaal belasting hebben
ontweken. En overhedenwaren in crisis-
tijd erg scheutigmet het verlenen van
verkapte subsidies en bleken zeer be-
reidwetten en regels aan te passen.
Ondernemingen hebben niet in hun

eigen belang gehandeld,maar evenmin
in het belang van overheden die sociale
voorzieningen in stand probeerden te
houden en van burgers die al die jaren
financieel onder druk stonden. De eco-
nomische groei had veel hoger kunnen
uitvallen als grote beursgenoteerde on-
dernemingenwel hun investeringen
hadden verhoogd, hun productiviteit
hadden opgevoerd en innovatieverwa-
ren geweest.Winst is noodzaak,maar

van een te grote nadruk opwinst profi-
teren op korte termijn vooral beleggers
en het bestuur van de onderneming.
Leveranciers, klanten, werknemers en
investeerders zijn de verliezers. En het
gaat niet omkleine bedragen. Dewin-
sten van ondernemingen in de S&P 500,
de beursindex van de grootste Ameri-
kaanse ondernemingen, zijn bijvoor-
beeld gestegen van 485miljard dollar in
2009 tot bijna 1.000miljard dollar in
2014.

Mythe

Alleen al het gebrek aan beduidende
groei van de investeringen heeft grote
macro-economische gevolgen gehad.
Er zijn genoeg redenen omniet te in-

vesteren: teruggelopen vraag, turbulen-
tie op de financiëlemarkten, geopoli-
tieke crises. Maar bij Amerikaanse
beursgenoteerde ondernemingen is te-
vens sprake van een onderliggend struc-
tureel probleem. Het doel van een on-
derneming is het zo hoogmogelijk op-
voeren van het rendement voor de
aandeelhouder doorwinstuitkeringen
en een voortdurend stijgende beurs-
koers. Direct daaraan verbonden is het,
ten koste van alles en jaar na jaar, reali-
seren van een stijging van dewinst per
aandeel. Daarbij komen veel onderne-
mingen hun aandeelhouders nog ver-
der tegemoet door zich vast te leggen
op een te bereiken percentage. De voor
de hand liggende veronderstelling is
dat dit de beurskoers doet oplopen en
zo het aandeelhoudersrendement ver-
hoogt.
Een en ander heeft, paradoxaal ge-

noeg, een drukkend effect op omvang
en kwaliteit van de investeringspro-
gramma’s. Hetzelfde zienwe bij Euro-
pese beursgenoteerde ondernemingen,
maar niet bij alle en niet in dezelfde
mate. De volgende effecten treden op.
Een recente studie vanMcKinsey

toont een en andermaal overtuigend
aan dat het oorzakelijk verband tussen
winst per aandeel en beurskoers niet be-
staat. Er zijn factoren die een veel gro-
tere invloed hebben op de beurskoers.
Bijvoorbeeld het beleid van centrale
banken, olieprijzen, valutaschommelin-
gen en veranderingen in belastingregi-
mes. En ook het irrationele gedrag van
zogenaamdprofessionele partijen. Be-
leggenwordtmede door emotie gedre-
ven en daarbij overschatten beleggers
hun vermogen te voorspellen in hoge
mate.
Door hardnekkig vast te houden aan

dezemytheworden tot diep in de orga-
nisatie beslissingen genomen omeen il-
lusoir doel dichterbij te brengen.

De nadruk opwinst per aandeel
draagt bij aan de verlamming van de on-
dernemingen uit de S&P 500. In het
tweede kwartaal van 2015 hadden ze ge-
zamenlijk 1.430miljard dollar in kas,
terwijl de investeringen ten opzichte
van het jaar daarvoormet 5,6 procent
daalden.
Investeringen komen in de knel om

de simpele reden dat onvermijdelijke
aanloopverliezen en hoge afschrijvin-
gen op dewinst- en verliesrekening
drukken en op de korte termijn ten
koste gaan van dewinst per aandeel. In-
vesteringen vertegenwoordigen ook
een risico en dat kan ongewenste tijde-
lijke dalingen in dewinstgroei opleve-
ren. Als ondernemingen zich beperken
tot investeringen die op korte termijn
bijdragen aan dewinst per aandeel, blij-
ven grote kansen onbenut.Met het af-
stoten van investeringen die onvol-
doende bijdragen aan dewinst per aan-

deel wordt vaakwaarde vernietigd. Be-
stuurders die grote aandelenpakketten
bezitten enwier bonus gekoppeld is aan
dewinst per aandeel hebben nog een
extra reden om investeringsvoorstellen
af te keuren of uit te stellen en om inves-
teringen af te stoten. Als deze factoren
geen rol hadden gespeeld en de onder-
nemingen in de S&P 500 daardoor in
2014 een bescheiden 10 procentmeer
hadden geïnvesteerd, zou dat 0,4 pro-
centpuntmeer groei van de Ameri-
kaanse economie hebben opgeleverd.

En dan zijn er de zeer omvangrijke in-
koopprogramma’s van aandelen van de
S&P 500. Die verkleinen het aantal uit-
staande aandelen en vergroten zo de
winst per aandeel. In 2008werd voor
350miljard dollar ingekocht. Datwas in
2014 opgelopen tot 575miljard dollar.
Als in 2014 de helft van dit bedrag zou
zijn geïnvesteerd, waarvan de helft in de
VS, zou de Amerikaanse economiemet
0,8 procentpunt extra zijn gegroeid.

De nadruk opwinst per aandeel ver-
klaart ookwaaromovernames de voor-
keur genieten boven investeringen in
het eigen bedrijf. In 2014 vestigde de
S&P 500met 2.145miljard dollar een
nieuwovernamerecord, dat in 2015 zal
worden overtroffen. In tegenstelling tot
investeringen kunnen de kosten en af-
schrijvingen van overnames in de boek-
houding over een groot aantal jaren
worden uitgesmeerd. Zo kan de nega-
tieve invloed op dewinst per aandeel op
korte termijnworden beperkt.

Nuwijst studie na studie uit datmeer
dan de helft van de overnamesmislukt,
en in een kwart van de gevallen zijn de
resultaten zo slecht dat de overname, te-
gen hoge kosten, weer ongedaanmoet
worden gemaakt. Als we bij wijze van
gedachtenproef, zeer voorzichtig, aan-
nemendat eentiende van de totale over-
namesomals definitief verlorenmoet
worden beschouwd, vertegenwoordigt
dat 1,3 procent van het Amerikaanse bnp
in 2014.

Oplopende schade

Met bescheiden aanpassingen van het
investeringsbeleid hadden grote Ameri-
kaanse beursgenoteerde bedrijven dus
procentenmeer aan de economische
groei kunnen bijdragen. Dat is veel in
het licht van de in 2014 gerealiseerde
groei van 2,4 procent. Het verschil tus-
sen groei en hoogconjunctuur in de VS
zou het vertrouwen in dewereldecono-
mie sterk positief hebben beïnvloed en
een cascade van economische activitei-
ten elders hebben veroorzaakt.

Door de nadruk op dewinst per aan-
deel duperen grote beursgenoteerde
ondernemingen hun aandeelhouders
en de economie, en de schade die deze
keus veroorzaakt is sinds 2008 alleen
maar opgelopen.

Hier ligt een taak voor pensioenfond-
sen, belangenverenigingen van aandeel-
houders, overheden en belastingbeta-
lers. Dit ongedachte verbondmoet on-
dernemingen dwingen omzichmeer te
richten op het creëren van economische
waarde enminder opwinst per aandeel.
Gevestigde iconen als ExxonMobil,
Pfizer en JPMorganmoetenworden in-
geruild voor nieuwe iconen als Statoil,
Bayer en SvenskaHandelsbanken. De
nieuwe iconen stellen het belang van de
onderneming centraal en streven naar
evenwichtige groei. Zo dragen ze struc-
tureelmeer bij aan de groei van de eco-
nomische als geheel. En dan blijkt ook
nog dat ze op de beurs hoogworden ge-
waardeerd.

Donald Kalff is ondernemer, inves-
teerder en publicist. Hij is de auteur
van onder andere Modern kapita-
lisme – Alternatieve grondslagen voor
grote ondernemingen.

Allesvoorde
aandeelhouder

Eenrecente
studie van
McKinsey
toont eenen
andermaal
overtuigend
aandathet
oorzakelijk
verband
tussenwinst
peraandeel
enbeurs-
koersniet
bestaat

Be
ur

sg
en
ot
ee
rd
eo

nd
ern

emingen zijn te veel gerich
t
o
p
w
instmaximalisati

e, be
toogt

DonaldKalff. Ze
in
n
o
verennietenremm

en
zo

d
e
eco

n
o
m
isch

e
gro

ei.


