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donderdag 16 september 2010 door Melle Garschagen

Chagrijnige directeuren en de
rechte rug van Obama

Eurocrisis
Het weblog eurocrisis gaat over de grote
problemen in de eurozone en de
toekomst van de gezamenlijke munt. De
economieredactie van NRC zal berichten
over interessante analyses van
economen, opmerkelijke feiten en de
hoofdrolspelers van deze schuldencrisis.
Tips en opmerkingen kunt u mailen naar
economie@nrc.nl

Nog anderhalve maand en Amerikanen gaan naar de
stembus om leden van het Huis van Afgevaardigden
en een deel van de Senaat te kiezen. In de peilingen
staan de Democraten van president Obama er slecht
voor. De economie draait voor geen meter en de
werkloosheid is nog steeds hoog. Dat wordt Obama
c.s. verweten. De Republikeinse splinterbeweging valt
het beleid van de president hard aan en boekt daar
electorale successen mee. Nu blijkt dat ook een
andere factie Amerikanen nogal ontstemd is over het
regeringsbeleid, namelijk Chief Financial Officers.
Gisteren publiceerde Duke University, in
samenwerking met Universiteit van Tilburg, de Global
CFO Survey, een onderzoek over de stemming onder
bijna duizend financieel directeuren, onder wie bijna
600 Amerikanen. Wat blijkt: Amerikaanse directeuren
zijn net zo somber en chagrijnig als tijdens de
recessie. Ook zijn de Amerikaanse financieel
directeuren somberder en chagrijniger dan hun
Aziatische en Europese collega’s.
CFO optimism about the U.S. economy has
fallen to 49 on a zero-to-100 scale, well
below the rating of 58 from the last quarter.
Pessimists outnumber optimists four-to-one.
Optimism is rated 58 by European CFOs and
70 by Asian CFOs.
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mgarschagen: Een nieuw blog
over chagrijnige CFO's en de rechte
rug van Obama: http://tiny.cc/iabxi
1 hour ago from web
Vertrouwen van Amerikaanse CFO's in
de economie (bron: Duke University,
Universiteit van Tilburg)
De financiële topmannen verwachten dat de
inkomsten van hun bedrijven het komende jaar met 12
procent zullen stijgen. Dat lijkt positief, maar de
CFO’s denken dat tenzij de economie herstelt er
slechts een periode van zes maanden is waarin
bedrijven het groeitempo kunnen volhouden.
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30 procent van de ondervraagde directeuren denkt dat
het het afgelopen jaar moeilijker is geworden geld te
lenen bij de bank, 25 procent zegt dat het juist
makkelijker is geworden. Campbell Harvey, hoogleraar
aan Duke en oprichter van het onderzoek, vat de
antwoorden van de CFO’s samen:
There has been no progress in fixing the
credit problem over the last year. Indeed,
half of the small businesses say credit
conditions are worse than in 2009.” “The
math is simple. A) Banks are sitting on cash
because of their poor health and general
uncertainty. B) Small and medium-sized
firms have employment-generating projects
that they cannot get financed because banks
will not extend credit. C) In usual
circumstances, small and medium-sized
businesses account for the majority of
employment growth. A+B+C implies we are
stuck at 9 or 10 percent unemployment.
De financiële directeuren zeggen dat gezonde
bedrijven wel degelijk geld hebben, 1.800 miljard
dollar om precies te zijn. Helaas wordt dit geld
opgepot in plaats van uitgegeven. Uit het onderzoek
blijkt dat 50 procent van de respondenten geen enkele
drang hebben hun reserves aan te boren het komende
jaar.
De financieel-directeuren hebben nogal wat bezwaren
tegen het handelen van Obama, zijn regering en zijn
partij. Volgens het onderzoek is slechts 5 procent van
de CFO’s positief gestemd over de wetgeving die Wall
Street moet hervormen. De wet moet het toezicht op
banken, hedgefondsen en private-equityfirma’s
versterken. Het onderzoek concludeert:
The main concerns about the recent reform
are that it will lead to increased compliance
costs and make borrowing more difficult.
CFO’s expect higher banking fees. Some of
these increased costs and fees will be
passed on to customers, and other will hurt
the bottom line.
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Ook achtten ze het niet waarschijnlijk dat de
Amerikaanse economie zich uit de crisis kan
exporteren. President Obama wil dat het exportniveau
verdubbelt de komende vijf jaar. Volgens de CFO’s die
meededen is het al een hele klus om de helft van die
toename te realiseren. Ook zal het effect op
economische voor een deel teniet gedaan worden door
een toename van geïmporteerde goederen, zeggen de
CFO’s
Is dat een pleidooi voor protectionisme? Is dat een
pleidooi voor een nieuwe Smoot-Hawley Act? Die
Amerikaanse wet werd in 1930 ingevoerd en
verhoogde het importtarief op duizenden producten.
Het doel was Amerikaanse bedrijven te beschermen.
Daar zouden deze CFO’s blij mee moeten zijn. Maar
mede door de wet kreeg de wereldhandel zo’n optater
kreeg, dat ook de export van de VS kelderde en de
economie veel verder inzakte.
Er is nog lang geen sprake van een Smoot-Hawley act,
maar er zijn zeker tekenen dat president Obama niet
wars is van het beschermen van de nationale
economie. Vorig jaar maakte Obama bekend dat het
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importtarief op banden uit China omhoog ging. De
New York Times schreef toen:
The decision is a major victory for the United
Steelworkers, the union that represents
American tire workers. And Mr. Obama
cannot afford to jeopardize his relationship
with major unions as he pushes Congress to
overhaul the nation’s health care system.
En ook nu staat Obama onder druk. Het Amerikaanse
congres vindt dat China de munt structureel te laag
houdt en wil represailles van de Amerikaanse
regering. Volgens de Wall Street Journal wordt de roep
op protectionistische maatregelen luider. Dat is
volgens de zakenkrant echter niet de oplossing. Er
zijn signalen dat de Chinezen bereid zijn de munt
langzaam sterker te laten worden. Het verhogen van
handelsbarrières lost volgens de krant weinig op:
More urgently, President Obama and
Secretary Geithner need to damp down
protectionist pressures, promising vetoes
and refraining from new antidumping and
other tariffs while working with Beijing to
phase out sterilization. The fragile world
economy needs greater monetary
coordination and reform, not protectionist
ultimatums. The moment is ripe for leaders
to cooperate to produce a more stable
monetary system, if they—and Mr. Obama
especially—have the wit to seize it.
Hoe recht is de rug van Obama? Gezien de belabberde
peilingen wordt die vraag actueel. Is er een kans dat
hij zwicht en de economie afschermt? Wij horen het
graag van u.

Dit verhaal is geplaatst op donderdag 16 september 2010 om 17:59
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