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Kortetermijndenken heroverwogen
In 2006 publiceerde CFA Institute het rapport ‘Breaking the Short-term Cycle’. Driekwart van de
ondervraagde topmanagers bleek meer bezig te zijn met de volgende kwartaalresultaten dan met
het creëren van waarde over een langere periode. Dat was zorgwekkend. Hoe is dat nu?

Een panel van experts kwam destijds tot een vijftal
aanbevelingen:
• Hervorm het beloningsbeleid;
• Creëer incentives die gericht zijn op waardecreatie op de
lange termijn;
• Stimuleer topmanagement om prioriteit te geven aan
waardecreatie op de lange termijn;
• Verbeter de transparantie;
• Verduidelijk de schade van kortetermijndenken in de
educatie van finance professionals.

• Richt als vervanging van de afgenomen focus op
winstprognoses de gezamenlijke focus op langetermijn
strategieën en -indicatoren;
• Vereenvoudig het beloningsbeleid, zodat de prikkels beter
te begrijpen zijn en aansluiten bij die van de aandeel
houders;
• Investeer in wederzijdse samenwerking in het belang van
een constructieve discussie over de langetermijnstrategie;
• Stel duidelijke standaarden op voor ESG-data, zodat deze
consistent, vergelijkbaar en controleerbaar worden.

De jaren na de publicatie van het rapport lieten een
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