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Sinds 1993 groeit de winst van de beursgeno-

teerde ondernemingen. Tussen 1992 en 1997

namen deze winsten toe van bijna 18 miljard

gulden tot 54,5 miljard gulden. Dit is maar

liefst een verdrievoudiging. In 1998 komt aan

deze trend een einde. Is 1998 een keerpunt?

Over de Nederlandse economie bestaan ener-

zijds veel positieve geluiden. Het bruto bin-

nenlands product is in 1998 met vier procent

gegroeid, de rente en de inflatie zijn laag ge-

bleven. De situatie op de arbeidsmarkt is nog

steeds gunstig omdat de werkloosheid verder

daalt. Anderzijds wordt de goederenhandel

met het buitenland over 1998 gekenmerkt

door teruglopende groeicijfers. De invloed van

de financiële crisis in Oost-Azië op de bui-

tenlandse goederenhandel is aanzienlijk.

Invloedrijke positie industrie
Industriële ondernemingen vormen bijna de

helft van alle aan de beurs genoteerde onder-

nemingen. Het stagneren van de winst is gro-

tendeels te wijten aan dalende winsten in de

industrie. In 1998 zijn de resultaten in deze

bedrijfstak zeer wisselend, met uitschieters

naar boven en naar beneden. De winst in de

industrie is in 1998 gedaald met twaalf pro-

cent tot 26,7 miljard gulden. Dit is ruim de

helft van de winst van alle beursgenoteerde

ondernemingen.

Een negatieve uitschieter is de chemische in-

dustrie. De winst in deze sector is met 75 pro-

cent gedaald tot 3,2 miljard gulden. De oor-

zaak van deze winstdaling is de daling van de

olieprijs, waardoor de omzet fors inzakt. De

kosten dalen ook, maar minder dan de om-

zet. Het gevolg is een afname van de winst.

De voedings- en genotmiddelenindustrie ziet

haar winst met veertig procent teruglopen tot

5,7 miljard gulden.

Stevige groei
Bij de uitgeverijen daarentegen stijgt de winst

zeer fors met maar liefst 137 procent. Daarmee

slepen de uitgeverijen 2,7 miljard gulden in

de wacht. Ten slotte behaalt ook de machine-

en elektronica-industrie meer winst. De winst

in deze sector is verdubbeld tot 14,2 miljard

gulden. Deze forse toename is te danken aan

bijzondere baten uit de verkoop van concern-

onderdelen.

Vier sectoren tonen in 1998 een stevige groei.

Dat zijn de financiële instellingen, de bouw-

nijverheid, de handel en de dienstverlening.

De winst van de financiële instellingen over

1998 bedraagt 13,5 miljard gulden. In de bouw-

nijverheid, de handel en de dienstverlening

stijgt de winst met een kwart.

In de sector vervoer en communicatie daalt

de winst met vijf procent tot 2,9 miljard gul-

den. Dat resultaat is exclusief de jaarcijfers

van de Koninklijke Nederlandse Luchtvaart-

maatschappij NV. §

Sabine Lucassen en Eric Smeets

Stagnatie winst beursfondsen

Tel uit je winst

De Nederlandse ondernemingen die genoteerd staan aan de
Amsterdamse Effectenbeurs hebben in 1998 een omzet behaald van
790 miljard gulden, vier procent meer dan in 1997. De winst daalt
evenwel met 0,7 miljard gulden tot 49 miljard gulden. Dat is voor
het eerst sinds vijf jaar.

Winst van beursgenoteerde ondernemingen
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