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D
e Amerikaanse Republikein-
se kiezers houden niet van
Mitt Romney. Ze weten het
wel, hij wordt hun man,
maar het is niet van harte. In
Florida, met vele miljoenen

aan advertenties, zwichtten ze uiteindelijk
voor een verstandshuwelijk en beloofden
ze hem trouw. Maar in Minnesota, Missouri
en Nevada ging de Republikeinse kiezer al-
weer vreemd, en vond hij in Rick Santorum
een nieuwe minnaar.

De reden voor de haat-liefdeverhouding
van de Amerikaanse kiezer met Mitt Rom-
ney ligt bij zijn verleden als durfkapitalist.
Als voormalig investeerder kocht, herstruc-
tureerde en verkocht Romney heel wat be-
drijven met zijn privékapitaalfonds Bain
Capital. Het is een verleden dat veel Ameri-
kanen nog steeds maar matig kunnen ap-
preciëren. Was hij ook niet verantwoorde-
lijk voor de vele ontslagen bij de bedrijven
die hij herstructureerde? Na de traumati-
sche ervaring van de financiële crisis, waar-
in miljoenen banen verdwenen, zijn de kie-
zers erg argwanend.

Maar wat kunnen we echt verwachten
van deze manager-politicus? Daarvoor
moet je de wereld bekijken vanuit zijn per-
spectief, dat van de durfkapitalist.

Laten we even aannemen dat Amerika
een nv zou zijn, en zijn aandelen te koop. De
vergelijking mag een beetje vreemd lijken,
maar wees gerust, Mitt Romney heeft er
vast al zo over nagedacht. Hij bracht niet
voor niets 23 jaar door in de consulting- en
investeerderswereld.

Als het Amerikaanse presidentschap te
koop was, zou president worden zo eenvou-
dig zijn als het hoogste bod uitbrengen.
Kandidaten als Mitt Romney zouden de
geïnteresseerde kopers zijn - ze brengen
een bod uit op een meerderheid van de aan-
delen - en de kiezers zouden de verkopers
zijn - ze verkopen hun aandeel aan de hoog-
ste bieder.

PERFECT DOELWIT
Alvorens een bod uit te

brengen, zouden ervaren durf-
kapitalisten als Romney een
‘due diligence’ uitvoeren op de
nv Amerika, een vooronder-
zoek naar de toestand van het
‘bedrijf ’. Daaruit zou blijken
dat de nv Amerika het perfecte
overnamedoelwit is voor een
durfkapitalist. Het land ver-
keert in een lamentabele toe-
stand: er is 8,3 procent werk-
loosheid en de concurrentie-
kracht verslechterde; maar er is
veel potentieel. Eens je de motor weer aan
de praat krijgt, kan Amerika weer de domi-
nante economische macht worden die het
ooit was.

Daarom wellicht ook durft Romney zo
hoog in te zetten op de VS: hij is het gewend
slecht presterende bedrijven over te kopen,
te herstructureren en weer winstgevend te
maken. Waarom zou dat niet lukken met
Amerika?

Hij kan alvast zijn klassieke recept toe-
passen. Eerst snijden in de kosten, dan de

omzet tot een hoogtepunt koken, en ten
slotte een goedgebakken winst serveren.
Voor Amerika betekent het dat Romney de
overheid slanker zal maken, het consumen-
ten- en ondernemersklimaat zal verbeteren
en ten slotte de industrie en de dienstensec-
tor weer winstgevend zal maken. In vier
jaar, maximum acht, zou hij Amerika veel
gezonder kunnen maken en het aan de kie-
zers-aandeelhouders kunnen teruggeven
met een enorm dividend als toetje.

Tot daar de logica van Mitt Romney.
Want het Amerikaanse presidentschap is

geen bedrijf dat te koop staat.
Het is een democratische ver-
kiezing. Het gaat er niet om zo
maar het hoogste bod uit te
brengen of het meeste geld te
investeren. Het gaat niet om de
beste manager zijn.

BOODSCHAP
De verkiezingen gaan ook

over waarden, charisma en lei-
derschap. Mensen willen een
president die om hen geeft, op
hen lijkt, en hun gedachten-
goed deelt. In de taal van de

durfkapitalist: de aandeelhouders van Ame-
rika willen niet alleen een hogere winst voor
hun bedrijf. Ze willen een bedrijf dat zich
ook het lot van zijn werknemers aantrekt,
niet enkel dat van zijn aandeelhouders en
topmanagers (de ‘1%’). Daarom wisten de
kiezers Mitt Romney maar zo moeilijk in de
armen te sluiten. Neem daarbij dat Romney
niet inzag welke positieve boodschap hij
kon brengen voor de modale Amerikaan.

En toch verschilt de zelfverzekerde, hau-
taine Romney misschien niet zo veel van de

modale Amerikaan als iedereen denkt. Ook
hij geeft om meer dan winst en verlies. Want
niet enkel zijn ‘due diligence’-onderzoek
deed Romney beslissen voor het president-
schap te gaan. Hoeveel winstpotentieel er
voor Amerika ook is, Romney zal nooit
meer verdienen aan het presidentschap dan
aan zijn investeringen als durfkapitalist.

Hij heeft het vast ook gedaan met nobele
bedoelingen. Romney heeft een onvoor-
waardelijke liefde voor zijn land en een
doorgedreven wil om te dienen. Dat blijkt
ook uit zijn verleden. Als jonge knaap spen-
deerde de mormoon Romney een jaar als
missionaris van zijn geloof in Frankrijk. En
als gereputeerde zakenman schoot hij de
Amerikaanse Winterspelen in Salt Lake
City te hulp en gaf zijn post bij Bain Capital
op om gratis te werken als CEO van het or-
ganisatiecomité.

OCCUPY WALL STREET
Dat alles neemt niet weg dat elke presi-

dentskandidaat lessen moet trekken uit de
‘Occupy Wall Street’-protesten. Het is be-
langrijk dat Romney beseft dat hij aandacht
moet hebben voor de ‘have nots’ in Ameri-
ka, de werklozen, de armen, de zwakkeren.

En toch. Als we eerlijk zijn, heeft Ameri-
ka dan niet in de eerste plaats een goede
CEO nodig? Die de economie kan recht-
trekken, het werkloosheidsprobleem kan
aanpakken en het vertrouwen in de huizen-
en aandelenmarkt kan herstellen?

De nv Amerika heeft wel degelijk een
herstructurering nodig, en CEO Romney
lijkt daarvoor de juiste persoon. Hij is dan
eerder een weldoordachte keuze van het
verstand, eerder dan een passionele keuze
van het moment.

Durfkapitalist
Romney hoeft
geen knuffels
Amerika is toe aan herstructurering en heeft dus een goede CEO nodig, denkt de durfkapitalist in Mitt Romney. Hij

vraagt van de Republikeinse kiezer helemaal geen passionele liefde, een verstandshuwelijk volstaat.

Als we eerlijk
zijn, heeft
Amerika
dan niet in
de eerste plaats
een goede CEO
nodig?
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Peter Vanham
■ Is econoom, journalist en voormalig

bedrijfsadviseur van Bain & Com-
pany, een van de bedrijven waar
ook Mitt Romney werkte. Hij
verblijft in de VS.

■ Denkt dat Mitt Romney als durf-
kapitalist denkt over Amerika en
het presidentschap.

■ Vindt dat standpunt niet zo erg, als
je ervan uitgaat dat de VS een
herstructurering nodig hebben.

DE OPINIE VAN

ZAK

De Vlaamse
universitei-
ten zijn er-
van over-
tuigd dat in-
vesteringen

in fundamenteel onderzoek
op lange termijn de brood-
nodige resultaten opleveren.

De aanval op het funda-
menteel onderzoek is onte-
recht. Wilson De Pril, de
directeur-generaal van de
technologiefederatie Agoria Vlaanderen,
wil dat er meer toegepast onderzoek komt
ten koste van academisch, fundamenteel
onderzoek. Dat idee leidt tot afbraak van
wat bijzonder goed en efficiënt werkt en tot
de versterking van wat niet optimaal werkt.

Het rendement van het Vlaamse acade-
misch onderzoek behoort tot het hoogste in
Europa. De investeringen van de overheid
in die sector halen van oudsher amper het
Europese gemiddelde, maar het aantal pu-
blicaties en wetenschappelijke citaten dat
ze opleveren is relatief dé absolute top.

Fundamenteel onder-
zoek vult een leemte die het
bedrijfsleven steeds meer
laat liggen. De grote inter-
nationale concerns, die in
hun laboratoria ook grens-
verleggend onderzoek ver-
richten, snijden steeds vaker
een substantieel deel van
hun onderzoek en ontwikke-
ling weg. Ze rekenen daar-
voor steeds meer op het
stroomopwaartse werk van

de universiteiten. Fundamenteel onder-
zoek trekt daardoor financiën aan. Univer-
siteiten en onderzoeksinstellingen stimu-
leren dan ook investeringen in een regio.

Het belangrijkste is dat investeringen in
fundamenteel onderzoek op lange termijn
veel resultaten opleveren. Het is niet van
vandaag op morgen dat echte doorbraken
en omwentelingen plaatsvinden. Dat heeft
tijd nodig. De commissie van wijzen die de
Amerikaanse president Franklin D. Roo-
sevelt in 1937 bijeenriep om een prognose
te maken voor de grootste doorbraken de

volgende dertig jaar zaten er volledig naast.
Ze misten straalmotoren, xerox, lasers,
kernenergie, antibiotica, de genetische
code, en ga zo maar door. En dat zijn alle-
maal ontwikkelingen die voortkwamen uit
fundamenteel onderzoek.

SCHIETSCHIJF
De Pril gebruikt minister Ingrid Lieten

(sp.a, Innovatie) als schietschijf. Wij menen
dat de minister terecht mikt op innovatie in
de diepte. Haar vaststelling dat ‘België nog
te veel vastzit aan half afgewerkte produc-
ten voor de traditionele markten’ is bekend
en terecht. Enkele sterkere spelers hebben
dat in Vlaanderen begrepen, maar de mees-
ten zijn er nog niet van doordrongen.

Een pleidooi voor meer investeringen in
fundamenteel onderzoek ligt meer voor de
hand. Door de onderfinanciering van
het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek
(FWO), het steunkanaal bij uitstek voor
grensverleggende wetenschap, konden veel
goede projecten in de geneeskunde en in de
wetenschappen geen groen licht krijgen.
Vorig jaar kon slechts een op zeven projec-

ten een financiering worden toegekend, tot
grote verontwaardiging van internationale
selectiecommissies. Jammerlijk, ook omdat
het FWO bijna het enige financierings-
kanaal is voor humane en sociale weten-
schappen. De Pril doet alsof er te weinig fi-
nanciering is voor toegepast onderzoek. Het
tegendeel is waar: sinds 1995 is er een toena-
me van het gerichte onderzoek ten koste van
het niet-gerichte onderzoek in onze regio.

Het Instituut voor Wetenschap en Tech-
nologie (IWT), het kanaal voor toegepast
onderzoek, beheert een uitgebreide port-
folio aan financieringsbronnen. Dat IWT
heeft ook genuanceerd oog voor de aard en
de dimensie van bedrijven en sectoren. Het
IWT kan veel vaker financiering aan projec-
ten toekennen dan de academische sector.
Ook beursaanvragen voor toekomstige doc-
torandi worden een op drie gewaardeerd te-
genover een op vijf bij het FWO.

Agoria pleit al jaren voor meer erken-
ning van wetenschap en technologie in onze
maatschappij. De Vlaamse universiteiten
staan daar 100 procent achter en zullen al-
les doen om dat pleidooi te ondersteunen.
Maar we moeten beseffen dat universitei-
ten geen supermarkten voor verbruiksgoe-
deren zijn. Universiteiten en academische
onderzoekers willen voluit medewerking
verlenen aan het bedwingen van de huidige
crisis. Maar om dat in de toekomst te kun-
nen doen, moeten we juist fundamenteel
onderzoek volop ondersteunen.

■ Lode Wyns (Vrije Universiteit Brussel), Ignace Lema-
hieu (Ugent), Jean-Pierre Timmermans (Universiteit
Antwerpen), Paul Janssen (Uhasselt) en Peter Mary-
nen (KU Leuven) zijn vicerectoren onderzoek van de
Vlaamse universiteiten.

Overheveling van publieke middelen van fundamenteel naar toegepast onderzoek is kortzichtig.

Fundamenteel onderzoek
verdient bescherming

Vicerectoren
Vlaamse
universiteiten

■ Gaan niet akkoord met
de uitspraken van
Agoria Vlaanderen.

■ Vinden aanval op
fundamenteel onderzoek
volledig onterecht.

Twitteren kan handig zijn.
Om interessante informatie
beknopt te signaleren en be-
langrijke feiten razendsnel te
verspreiden. Hoe langer hoe
meer worden via die technolo-
gie ook vlugge meningen en
oneliners geproduceerd die de
‘dramademocratie’ voeden.
Vlugheid en vluchtigheid pas-
sen ook perfect in een ADHD-
cultuur. Vlug een krachtige for-
mulering - ook al staat ze op
wankele benen - etaleren le-
vert meer nieuws op dan een
bedachtzaam argument. En als
enkele tientallen
twitteraars het-
zelfde zeggen,
wordt hun opinie
opgeteld tot ‘de
mening van het
publiek’. Een
nieuwsdag is snel
gevuld.
Misschien is het
een goed mo-
ment om te be-
sparen op al dat
getwitter en een
pauze in te las-
sen. Pauzes laten
toe het geheugen
te raadplegen, de
omgeving te verkennen en de
impulsen wat in te tomen.
Pauzes geven ook onze her-
sencellen de gelegenheid om
zuurstof in te ademen.
De afstand tussen het ‘nieuws’

en het formuleren van een oor-
deel of een beschouwing is zo
klein geworden dat we nog
nauwelijks in staat zijn om er
een mening op na te houden.
‘We zijn veroordeeld tot de
borreltafel’, zei de Duitse filo-
soof Rüdiger Safranski . ‘We
oordelen aan een stuk door en
ondanks onze gebrekkige ken-
nis worden we voortdurend
verleid om er een stevige me-
ning op na te houden.’
Ik besef dat een turbosamen-
leving niet van pauzes houdt.
Ze worden als tijd- en geldver-
spilling beschouwd. Maar zo-
als de snelheid waarmee de
voorraden over onze wegen
worden vervoerd tot stilstand
leidt, zo brengt de versnelling
waarmee meningen geformu-
leerd moeten worden ons niet
altijd een stap verder. Versnel-
de meningsuiting is niet nood-
zakelijk hetzelfde als vrije me-
ningsuiting.

HORIZON
Tijd krijgen en nemen om fei-
ten te onderzoeken of te chec-
ken, om naar de horizon te kij-
ken of een dossier grondig te
bestuderen lijkt mij een zinvol
alternatief. Je niet in snelheid
laten nemen of laten bedwel-

men door de
frames waarin je
wordt getrokken.
Misschien kan dat
ons ook helpen
wat meer afstand
te nemen van het
economische
kwartaaldenken
en de korteter-
mijnpolitiek die,
zoals we weten
sinds het uitbre-
ken van de crisis,
ons denken gede-
termineerd heb-
ben. Met alle ge-
volgen vandien.

‘De wereld begrijpen is haar op
zekere afstand krijgen’, schrijft
de Noorse auteur Karl Ove
Knausgard. Een mooie ge-
dachte. Misschien moet hij dat
maar eens twitteren.

G50
DE TIJD VERZAMELDE 50 OPINIE-
MAKERS DIE ZICH ZORGEN MA-
KEN. ELKE DAG LATEN WE ÉÉN

VAN HEN AAN HET WOORD.

JOS
GEYSELS
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‘Versnelde
menings-
uiting
is niet
hetzelfde
als vrije
menings-
uiting.’

De term ‘onderklasse’ fungeerde in
de VS vaak als een eufemisme voor
‘ras’, maar heeft nu ook steeds meer
betrekking op blanke arbeiders.

GEQUOTEERD
NICHOLAS KRISTOF, COLUMNIST


