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1
Na de financiële crisis: ‘Business as usual’ of Trendbreuk? 

Deel 1 

 
Drs. J. Grazell 
 

 

1. Inleiding 
 

In dit artikel zal het thema ‘Business as usual’ of Trendbreuk? worden uitgewerkt voor de 

gevolgen van de financiële crisis op het economisch verkeer in de samenleving. Het 

onderwerp  wordt benaderd vanuit de financieel-economische invalshoek voor bedrijven. Wat 

voor een invloed heeft de kredietcrisis van 2008 in de bankensector en de daarop volgende 

schuldencrisis in de publieke sector op het financiële management van ondernemingen?  

Behalve dat financieel management wordt gerelateerd aan financieringsbeslissingen en 

investeringsbeslissingen van ondernemingen zal de relatie tussen financiers en managers aan 

bod komen. 

 

Op 14 maart 2012 publiceert Greg Smith een artikel op de opiniepagina van de New York 

Times met als titel ”Why I Am Leaving Goldman Sachs”. Hij kondigt in dit artikel zijn 

ontslag aan als partner bij deze zakenbank en beschuldigt zijn werkgever ervan een 

bedrijfscultuur in stand te houden die valt te karakteriseren als giftig en destructief. Klanten 

van deze bank worden in de interne communicatie minachtend ‘muppets’ genoemd die louter 

worden gezien als partijen die financieel uitgeknepen moeten worden. Een mooie bevestiging 

van de opvatting dat er in het bankwezen na het uitbreken van de financiële crisis in feite niets 

is veranderd. Zo luidt de eerste indruk. Het is dus gewoon ‘business as usual’ na het uitbreken 

van deze crisis. 

Vanzelfsprekend veroorzaakte dit geluid de nodige commotie in de media. De voor de hand 

liggende reacties volgen elkaar snel op. Enerzijds zijn daar de partijen die Greg Smith 

kwalificeren als een klokkenluider en die hem proberen weg te zetten als een nestbevuiler. Zo 

krijgt in het Financieele Dagblad een ex-partner van Goldman Sachs met Nederlandse 

nationaliteit uitgebreid de gelegenheid om alle beweringen van Greg Smith te neutraliseren. 

Anderzijds zijn daar de kritikasters van het bankwezen die hun ideologische gelijk bevestigt 

zien middels deze publieke ontboezeming. 

In menige reactie op deze publieke ontslagbrief wordt gesteld dat Goldman Sachs vanwege de 

hoge beloning van de medewerkers nou eenmaal het beste personeel op de arbeidsmarkt weet 

aan te trekken en dat dit uitmuntende personeel zulke goede producten en diensten weet te 
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genereren dat vele klanten niet om deze investment bank heen kunnen. Zo luidt de teneur van 

veel Goldman Sachs verdedigende reacties. Klanten krijgen veel waar voor hun geld en dat 

leidt tot een voortdurend hoge inkomstenstroom voor deze succesvolle zakenbank. Door 

kritische partijen wordt in het mediadebat echter gesteld dat deze hoog presterende 

medewerkers van Goldman Sachs hun excellente vaardigheden vooral inzetten om hun 

klanten op een geraffineerde manier middels complexe financiële producten en een 

informatievoorsprong te beroven van hun financiële middelen. De term ‘robber barons’ die in 

de jaren dertig van de vorige eeuw opkwam in de Verenigde Staten van Amerika ten tijde van 

de toenmalige economische crisis zou ook nu weer op zijn plaats zijn. 

Wat dit mediadebat illustreert is dat er blijkbaar een enorm maatschappelijk 

beoordelingsvraagstuk ligt over wat een zakenbank als Goldman Sachs nu feitelijk tot stand 

brengt in de maatschappij. Gaat het om waardecreatie (‘value creation’) door het voortdurend 

ontwikkelen van nieuwe innovatieve financiële producten en diensten die werkelijk voorzien 

in de behoeften van de klanten? Of gaat het om waarde toe-eigening (‘value capturing’) door 

middel van ingenieuze financiële constructies die klanten onterecht laat betalen voor zaken 

die niet geleverd of waar gemaakt worden? Denk als voorbeeld aan de woekerpolissen. 

Samenvattend: is hier sprake van inkomensvorming òf inkomensherverdeling via een 

marktproces? Hoe werkt dit inschattingsvraagstuk uit in het economisch verkeer en hoe dient 

het financiële management van ondernemingen hier op te anticiperen?                           

 

 

2. Creëren van waarde respectievelijk toe-eigening van waarde  

 

De opdracht aan ondernemingen in onze samenleving is om waarde te creëren. Deze 

marktwaardecreatie valt toe aan de aandeelhouders. Vele ondernemingen worden geleid door 

managers die namens de aandeelhouders deze opdracht trachten te verwerkelijken. Door 

commercieel interessante orders te accepteren, de productie efficiënt te organiseren en door 

goede investerings- en financieringsbeslissingen te treffen. Zo luidt het officiële verhaal, zoals 

ook in standaard handboeken over Corporate Finance wordt uiteengezet. De vraag rijst echter 

of het nastreven van waardecreatie ook daadwerkelijk door het management van 

ondernemingen wordt bedreven. Het zou ook kunnen dat het management tracht de eigen 

inkomens- en vermogenspositie te maximaliseren ten koste van de aandeelhouders. Dan zijn 

de rollen omgedraaid. De inkomens- en vermogenspositie van het management wordt 

gemaximaliseerd en de aandeelhouders worden met een bepaald min of meer gefixeerd 
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rendement voor hun bijdrage aan de financiering van de onderneming vergoedt. Indien dit 

verschijnsel zich voordoet spreekt de financieel wetenschappelijke literatuur over een 

principaal-agent probleem (‘agency theory’). In deze situatie is het opportuun om te spreken 

van waarde toe-eigening (‘value capturing’) en niet van waardecreatie (‘value creation’). De 

vraag wanneer je kunt spreken van waardecreatie en wanneer van waarde toe-eigening is een 

belangrijke. De economische wetenschap heeft daar wel een antwoord op. Als iedere 

productiefactor, zoals arbeid of kapitaal, wordt beloond volgens z’n productiviteit kan in het 

economisch proces alleen maar sprake zijn van waardecreatie. Ondernemingen trekken 

productiefactoren aan en zetten producten af tegen marktconforme prijzen en het restinkomen 

(winst) wat ze er nu en in de toekomst mee verdienen slaat in de vorm van waardecreatie bij 

de aandeelhouders neer. In zo’n wereld, een denkconstructie natuurlijk, kun je stellen dat 

iedereen wordt beloond naar z’n productieve bijdrage. De ‘compensation-ratio’ (is 

gedefinieerd als ‘compensation’ gedeeld door ‘contribution’, ofwel: beloning gedeeld door 

waarde van productieve bijdrage) is dan universeel van toepassing en heeft als uitkomst één. 

De ‘equity theory’ doet dan opgeld. In zo’n wereld is het reële loon van de werknemer gelijk 

aan zijn/haar arbeidsproductiviteit. Het wordt bepaald door vraag en aanbod op de 

arbeidsmarkt. Beloningen die middels het bonusmechanisme er voor zorgen dat in een 

bepaald geval tien miljoen euro per persoon wordt verdiend zijn een reflectie van diens 

productiviteit en de vigerende schaarsteverhoudingen, zo zegt de neo-klassieke theorie. 

Tegenover deze visie op het proces van inkomensvorming staan andere opvattingen die 

stellen dat beloningsverhoudingen niet louter worden bepaald door productiviteit en 

schaarsteverhoudingen maar bijvoorbeeld door machtsverschillen tussen deelnemers aan het 

economisch verkeer. De ‘managerial power theory’ is daar een demonstratie van. In deze 

theorie spelen begrippen als ‘rent extraction’ en ‘rent appropriation’ een belangrijke rol, en zij 

zijn op te vatten als voorbeelden van waarde toe-eigening (‘value capturing’, ‘value 

expropriation’). Diegene die in staat is om waarde naar zich toe te trekken boven het niveau 

dat verdiend is heeft een ‘compensation-ratio’ van groter dan één. De partijen die het gelach 

betalen hebben een ‘compensation-ratio’ van kleiner dan één. 

 

Terugkerend naar onze vraag wanneer je kunt spreken van waardecreatie en wanneer van 

waarde toe-eigening komen we tot een volgende verder uitgewerkte vraagstelling. 

Echt ondernemerschap, in de zin van het toepassen van nieuwe creatieve ideeën in het 

productieproces, zal tot waardecreatie (‘value creation’) leiden. Maar er zijn ook vormen van 

ondernemerschap die eerder tot waarde toe-eigening (‘value capturing’) leiden of zelfs tot 
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waarde vernietiging(‘value destruction’). De econoom William J. Baumol wist dit al te 

melden in zijn originele artikel  ‘Entrepreneurship: Productive, unproductive, and destructive’ 

dat hij publiceerde in de Journal of Political Economy in 1990 en later nog eens een 

vernieuwde versie in de Journal of Business Venturing in 1996. 

 

Hoe kun je nu vaststellen dat bepaalde economische activiteiten zijn te kwalificeren als 

productief, onproductief of destructief? Hier ligt een belangrijk vraagstuk van 

operationalisering. Om een antwoord op deze vraag te kunnen geven is een ‘stakeholder’ 

benadering gewenst. Als een bepaalde transactie wordt ondernomen, bijvoorbeeld een fusie- 

of overnametransactie, zal per belanghebbende partij moeten worden nagegaan waar waarde 

wordt toegeëigend respectievelijk waar waarde wordt ingeleverd, of er per saldo waarde 

wordt gevormd. In de academische, financieel-economische literatuur is veel onderzoek 

gedaan naar het effect van overnametransacties op het cumulatief abnormale rendement van 

aandeelhouders van biedende ondernemingen en doelwitondernemingen. Bestudeerd wordt 

welke partijen synergievoordelen in de wacht weten te slepen. Een Pareto-optimale situatie is 

een situatie waarbij het niet mogelijk is vooruitgang te boeken in waarde voor één partij 

(bijvoorbeeld de aandeelhouders), zonder dat dit ten koste gaat van andere betrokken partijen 

bij de onderneming. Bij waarde toe-eigening wordt de voorwaarde van Pareto-optimaliteit 

geweld aan gedaan. 

Concrete voorbeelden van economische activiteiten die zijn te kwalificeren als productief, 

onproductief of destructief: 

� Productief: investeren in gebouwen en machines of in deelnemingen die synergie 

afwerpen,   

� Onproductief: investeren in concurrentiebeperkende maatregelen, zoals het installeren van 

toetredingsbarrières die tot stand zijn gekomen door bepaalde bedrijfsovernames of door 

lobbyactiviteiten bij de overheid, 

� Destructief: speculatieve investeringen met het karakter van een piramidespel (‘Ponzi 

scheme’).       

                        

Het is belangrijk om te beseffen dat waarde toe-eigening alomtegenwoordig is in het 

economisch proces en door vele partijen wordt ondergaan of toegepast. In Tabel 1 is dit vorm 

gegeven.   
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Tabel 1 Titel: Inventarisatie Waarde toe-eigeningsprocessen 

Waarde toe-eigening 

“Value capturing” 

(→ = exploiteert) 

Door: 

 

Van: 

bedrijf arbeid Kapitaal 

bedrijf Bedrijf A → bedrijf B, 

bijv. via 

toetredingsbarrières, 

patenten 

Leidinggevende arbeid 

→ Onderneming 

(“managerial 

entrenchment”) 

Private equity funds, 

Hedge funds → 

Onderneming 

arbeid Bedrijf → 

Werknemers 

(verslechtering 

arbeidsvoorwaarden)  

Leidinggevende arbeid 

→ Uitvoerende arbeid 

(“managerial rent 

extraction” via 

hiërarchie) 

Aandeelhouders → 

Werknemers 

(verslechtering 

arbeidsvoorwaarden) 

kapitaal Bedrijf → Financiers 

(faillissement) 

Leidinggevende arbeid 

→ Aandeelhouders 

(“managerial 

entrenchment”)  

Zakenbanken, Private 

banking, 

Beleggingsmaatschap

pijen → Vermogende 

particulieren  
 

 

Het kunnen onderscheiden van processen van waardecreatie van processen van waarde toe-

eigening is een vitaal element om het functioneren van het economisch proces te begrijpen. In 

welke proporties komen deze verschijnselen voor in de maatschappij? In een samenleving als 

de Westerse die wordt gekenmerkt door een groot aantal verzadigde markten en 

bedrijfstakken is het vinden van innovaties die tot waardecreatie leiden een moeilijk 

begaanbaar pad. Dit in tegenstelling tot opkomende economieën zoals de BRIC landen. In een 

wereld waarin verzadiging en lage groei het kenmerk zijn en waar concurrentie zich vooral uit 

in verdringing valt het te verwachten dat waarde toe-eigening zal gaan overheersen over 

waardecreatie. Het is enigszins paradoxaal dat bij gebrek aan echte investeringsmogelijkheden 

(‘the productive’) de zucht naar waarde een uitweg zoekt via waarde toe-eigening (‘the 

unproductive and destructive’). De aangroei van waarde toe-eigeningsprocessen zal tot een 

afkalving van het maatschappelijk vertrouwen (“trust”) leiden (zie grafiek 1). 
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De kredietcrisis van 2008 is een prachtige illustratie van het eerder geschetste beeld. Vanuit 

de zakenbanken in de Verenigde Staten heeft zich een crisis verspreid over het wereldwijde 

financiële systeem. Zakenbanken hebben financiële titels uitgegeven en verspreid over het 

gehele financiële stelsel, met name als ‘collateralized debt obligations (CDO’s)’ en ‘credit 

default swaps (CDS’s)’. Deze zijn door ‘rating agencies’ gesanctioneerd als veilige 

beleggingen. Bij het uitbreken van de crisis in oktober 2008 bleken deze financiële titels sterk 

in waarde gedaald (‘toxic assets’) en moesten diverse ministeries van financiën en centrale 

banken van verschillende landen ingrijpen om het financiële systeem van implosie te redden. 

groei 

hoog 

laag 

trust 
hoog laag 

Waarde creatie 

‘Value creation’ 

Waarde toe-eigening 

‘Value capturing’ 

Grafiek 1 
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Degenen die de uitgifte en de waardering van deze financiële titels hebben geïnitieerd en 

daarmee het macro-economisch systeem hebben gedestabiliseerd, hebben in de jaren van 

voorspoed enorme bonussen geïncasseerd terwijl een groot aantal andere spelers in de 

maatschappij de schade hebben ondergaan. Denk aan de begrotingstekorten die ministeries 

van Financiën nu moeten bestrijden door bezuinigingsprogramma’s op de collectieve uitgaven 

en belastingverhogingen en de negatieve economische groei die zich in diverse kwartalen van 

2009 heeft voorgedaan in diverse landen. Denk ook aan de enorme groei in de 

geldhoeveelheid waartoe centrale banken waren genoodzaakt en die vroeg of laat tot inflatie 

gaan leiden. Eind 2011, begin 2012 doet zich voor de tweede maal een recessie voor in 

verschillende landen zodat de gevreesde ‘double dip’ zich werkelijk heeft voorgedaan. En 

denk aan diverse bedrijfstakken als de bouw en de automobiel industrie die zwaar te lijden 

hebben gehad onder de crisis, en niet in de laatste plaats aan de burgers en de consumenten 

zelf die hun werkgelegenheid- en inkomensvooruitzichten zien gereduceerd. Wordt deze 

grootschalige vorm van waarde toe-eigening (‘value capturing’) nu aan banden gelegd? 

Nauwelijks zo kan men een aantal jaren na dato van de kredietcrisis vaststellen. Over het 

aanwijzen, laat staan bestraffen van schuldigen wordt niet eens nagedacht. Diverse auteurs 

stellen op opiniepagina’s van kranten zelfs dat ‘we’ allemaal schuldig zijn. Als je dit signaal 

afgeeft aan de veroorzakers van de crisis, is het dan vreemd dat er zo snel mogelijk wordt 

teruggekeerd naar ‘business as usual’? Op waarde toe-eigening (‘value capturing’) staat geen 

enkele straf! Het is niet illegaal en blijkbaar ook niet immoreel.      

Uiteraard zijn er op diverse fronten voorstellen gedaan om de financiële regulering aan te 

passen. Zo heeft president Obama van de Verenigde Staten de “Dodd-Frank Wall Street 

Reform and Consumer Protection Act” in het congres aanvaard weten te krijgen. Op 

internationaal vlak staat Basel III in de steigers. Dit houdt in dat banken aan scherpere 

solvabiliteitsvoorwaarden moeten voldoen. Meer eigen vermogen aanhouden tegenover 

verstrekte kredieten zal de kredietverlening minder uitbundig maken dan in het verleden het 

geval was. 

Maar veel van de voorstellen om de financiële regulering strenger te maken worden van hun 

scherpste kantjes ontdaan door de bankenindustrie die over stevige politieke connecties 

beschikt en hun lobbykracht maximaal inzet om de voorstellen te neutraliseren. Zo wordt een 

stevige lobby gevoerd om de bonussen niet te streng te reguleren omdat anders de ‘traders’ 

van de banken die zich bezig houden met ‘proprietary trading’ weglopen naar de concurrentie. 

Er wordt door de bankenindustrie geprobeerd om gewoon weer de situatie te herstellen van 

voor de kredietcrisis. Zo snel mogelijk proberen om van de staatssteun af te komen zodat de 
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handen weer vrij zijn en kan worden teruggekeerd naar een situatie van ‘business as usual’. 

De banken proberen de maatschappij voor het eigen karretje te spannen door te suggereren dat 

de kredietverlening aan bedrijven en consumenten in gevaar komt als de financiële regulering 

te rigide wordt. Feitelijk wordt gedreigd met ‘hard budget constraints’ als de regulering te 

streng wordt. Dat zou macro-economische groei kosten. Voor de crisis was de verslaving aan 

‘easy credit’ een opvallend verschijnsel. Banken hopen dat bedrijven en publiek samen met de 

banken aan dezelfde kant staan om voor versoepeling van de ‘hard constraints’ van de 

kredietverlening te pleiten. Zo proberen verantwoordelijken binnen de bankensector publiek 

en bedrijven mee aan boord van de banken te hijsen en gezamenlijk te strijden tegen strengere 

regulering van de sector. 

Waarde toe-eigening is een kolossaal probleem in een welvarende maatschappij. Het 

vertrouwen (‘trust’) tussen de deelnemers neemt af omdat het fenomeen van de waarde toe-

eigening oprukt en iedereen het risico loopt hier het slachtoffer van te worden. De socioloog 

Ulrich Beck spreekt in dit verband van de ‘Risk Society’.  

 

In een welvarende maatschappij neemt de ‘positionele concurrentie’ toe. Statusverschillen 

zijn het object van competitie. Status blijft een schaars goed, ook in een welvarende wereld. 

Steeds meer markten krijgen kenmerken van ‘winner-take-all markets’. Een voorbeeld 

daarvan is de arbeidsmarkt voor Chief Executive Officers (CEO’s). Door het openbaar maken 

van de beloning van CEO’s kan een rangorde (‘ranking’) worden opgesteld die leidt tot een 

vorm van ‘league table competition’. In Nederland wordt door De Volkskrant periodiek zo’n 

lijst gepubliceerd. Dit houdt in dat alle CEO’s die in de onderste helft van de tabel staan het 

gevoel hebben ondergewaardeerd te zijn en pogingen in het werk gaan stellen om in de 

bovenste helft terecht te komen. Degene die al in de bovenste helft zitten zetten alles op alles 

om zich daar te handhaven. Dit zogenaamde ‘ratchet effect’ leidt tot prijsopdrijving en tot 

niet-marktconforme beloningen voor CEO’s en dus tot waarde toe-eigening. De arbeidsmarkt 

voor CEO’s is te typeren als een soort toernooi waarbij de winnaar gaat lopen met de 

hoofdprijs, namelijk toetreding tot de wereld van vermogende particulieren.        

 

Nu het concept waarde toe-eigening voldoende is uitgewerkt en afgezet tegen het concept 

waardecreatie is het nodig nog even terug te komen op het thema van dit artikel, namelijk de 

invloed van de financiële crisis op de perspectieven van financieel management. Vanuit welk 

perspectief kijkt het management van ondernemingen eigenlijk naar het verschijnsel waarde 

toe-eigening? Management van ondernemingen kan natuurlijk betrokken zijn bij praktijken 
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die waarde toe-eigening als doel hebben. Het kan worden nagestreefd. Daarnaast kan het zijn 

dat het management van ondernemingen deze praktijken van waarde toe-eigening door derden 

noodgedwongen moet ondergaan. Verwacht kan worden dat onder managers een grote 

heterogeniteit aan opvattingen zal bestaan als het om praktijken van waarde toe-eigening gaat. 

Net zoals dat overigens ook voor andere betrokken partijen geldt. Zie nogmaals tabel 1. 

Je kan waarde toe-eigening vanuit meerdere perspectieven bekijken en bestuderen.  

Het al dan niet initiëren van praktijken van waarde toe-eigening is overigens ook een 

belangrijk vraagstuk van bedrijfsethiek. 

In dit artikel zal het fenomeen van waarde toe-eigening verder worden bestudeerd vanuit de 

optiek van diegenen die het ondergaan als slachtoffer. Het wordt opgevat als een bedreiging 

en niet als een mogelijkheid. Denk aan de SWOT-analyse. Hoe kun je in het financieel 

management je wapenen tegen aanvallen van waarde toe-eigening? Het gaat feitelijk om een 

vorm van risico-management.     

 

 

3. Welke ontwikkelingen doen zich voor die aanleiding kunnen geven voor het ontstaan 

van nieuwe paradigma’s? 

 

Waarom is het zo moeilijk om praktijken van waarde toe-eigening te onderscheiden van 

waardecreatie? Omdat natuurlijk nooit open en bloot wordt gezegd dat degene die het 

initiatief neemt een transactie van waarde toe-eigening op te zetten die intentie heeft. Er wordt 

gesproken van waardecreatie als projecten worden ontwikkeld en voorgesteld. Het taalgebruik 

van de actoren is verhullend. Het moet de opgezette plannen legitimeren om ze uitgevoerd te 

krijgen. Het verschijnsel voltrekt zich in een omgeving van grote informatie-asymmetrie 

tussen de verschillende actoren. ‘Adverse selection’ (bij toetreding tot transacties) en ‘moral 

hazard’ (tijdens uitvoering van transacties) zijn de factoren die van betekenis zijn in dit 

verband. ‘Adverse selection’ (nadelige selectie) betekent dat bij het aangaan van transacties 

een tegenpartij wordt aangetrokken die over verborgen gebreken beschikt. Bijvoorbeeld een 

bedrijf wil een transactie aangaan zoals het emitteren van aandelen en gaat in zee met een 

zakenbank die onethisch handelt (reputatie van de zakenbank maskeert een verborgen 

gebrek). ‘Moral hazard’ (moreel risico) handelt over heimelijk ondermaatse tenuitvoerlegging 

van de overeengekomen taken bij de uitvoering van transacties. Verhullend taalgebruik is een 

instrument om wederpartijen op het verkeerde been te zetten en in het ongewisse te laten over 

de werkelijke intenties. ‘Adverse selection’ speelt dus vooral een rol bij taalgebruik in de 
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onderhandelingsfase van projecten en ‘moral hazard’ bij taalgebruik over de verantwoording 

van projecten. 

Het analyseren van taalgebruik vraagt dus om aandacht. Dit onderwerp is echter eigenlijk 

altijd genegeerd in de economische wetenschap. Maar recentelijk zijn er een aantal publicaties 

verschenen die aandacht besteden aan de ‘performativiteit’ van taal’ (“performativity of 

language”) in relatie tot de economische wetenschap. 

Performativiteit van taal wordt afgezet tegenover het constaterende van taal. Constateren 

betekent het beschrijven van de werkelijkheid met behulp van taal activiteiten terwijl 

performativiteit betrekking heeft op het feit dat taal ook iets tot stand kan brengen dus de 

werkelijkheid kan scheppen, ontwerpen of zelfs voorschrijven. Bij het beschrijven gaat het 

wetenschapsfilosofisch om positivisme en bij het ontwerpen om sociaal constructivisme. Wat  

betekent het om de economische wetenschap als performatief te kwalificeren? Donald 

MacKenzie geeft zijn nieuwste boek de titel ‘An engine, not a camera: how financial models 

shape markets’, daarmee aangevend dat financiële modellen zoals het Black & Scholes 

optieprijsvormingsmodel bepaalde markten niet beschrijven maar juist inrichten en mogelijk 

maken. Als de economische wetenschap dus niet alleen maar een beschrijving van de 

werkelijkheid is maar de wereld ook vorm geeft via haar theorievorming, dan gaat van deze 

wetenschap een ideologische macht (‘ideological power’) uit. Economische theorievorming is 

op te vatten als een taalvorm waarvan performativiteit respectievelijk normativiteit uitgaat. De 

‘performativity of economic theory’ is het nieuwe paradigma dat door auteurs als MacKenzie 

in het wetenschappelijk discours wordt ingebracht. Ook Baumol vroeg zich al in 1988 in een 

studie af of economen beschrijvers zijn van de werkelijkheid of de uitvinders ervan. De 

econoom Mankiw schrijft op vergelijkbare wijze over dit onderwerp als hij het heeft over de 

macro-econoom als wetenschapper en de macro-econoom als ingenieur. Dan komt het 

centraal stellen in de financieringstheorie van het micro-economische streven van 

marktwaarde maximalisatie ten behoeve van de aandeelhouders en het verwaarlozen van 

aandacht voor verschijnselen als waarde toe-eigening in een ander daglicht te staan. Het 

betreft een impliciete ideologische keuze om economische actoren in een bepaalde richting te 

laten denken waardoor waarde toe-eigeningspraktijken aan het daglicht worden onttrokken. 

Nu de economische wetenschap expliciet meer aandacht begint te krijgen voor deze 

onderwerpen valt te verwachten dat er in de maatschappij bij de diverse economische spelers 

een grotere alertheid zal ontstaan voor waarde toe-eigeningspraktijken en dat de kritische zin 

rondom dit onderwerp zal toenemen.                 

(wordt vervolgd)  
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