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Samenvattingg (Summary in Dutch) 

Financiëlee dienstverlening in ontwikkelingslanden wordt dikwijl s bemoeilijkt door een 

onderontwikkeldd financieel systeem, hetgeen in het algemeen kan worden gekenmerkt 

doorr een schaars aanbod van kredieten, een beperkt aanbod van financiële produkten, en 

eenn misallocatie van kredieten. Het gevolg van het tekort aan kredietgelden is dat 

winstgevendee projecten mogelijk niet worden gefinancierd, althans niet in het normale 

circuit.. De geringe keuze aan financiële produkten betekent dikwijl s dat derivaten en 

lange-termijnn investeringsprodukten ontbreken, dat het officieel niet mogelijk is te 

investerenn in het buitenland, en dat lokale financiële markten niet liquide zijn. De 

allocatiee van kredietgelden is dikwijl s sub-optimaal in de zin dat verliesgevende 

projectenn worden gefinancierd, dat leningen geconcentreerd zijn rondom een handvol 

schuldenaars,, of dat bankleningen worden verstrekt aan relaties van de bank tegen 

gunstigee termen. Financiële dienstverleners in een dergelijk systeem zijn dikwijl s niet erg 

efficiëntt en zijn vaak geneigd tot het nemen van buitensporige risico's. Deze imperfecties 

zijnn het resultaat van een aantal onderliggende factoren. 

Dee voornaamste distortie van het financiële systeem in de meeste 

ontwikkelingslandenn wordt veroorzaakt door overheidsinterventie. Financiële systemen 

inn dergelijke landen hebben dikwijl s geen kans gezien zich te ontwikkelen vanwege een 

reekss overheidsmaatregelen, die erop gericht zijn de rente aangeboden door banken op 

spaarrekeningenn erg laag te houden. Dergelijke maatregelen kunnen grotendeels worden 

verklaardd vanuit een overheidsfinancieringsoptiek. De overheid in deze landen mist 

dikwijl ss de directe fiscale middelen om de ontwikkeling van de economie te stimuleren, 

enn gebruikt het financieel systeem op twee manieren om haar ontwikkelingsuitgaven te 

financieren.. Ten eerste kan de overheid een extra vraag te weeg brengen voor 

overheidspapierr door het bankwezen forse reserve- en liquiditeitsvereisten op te leggen. 

Dee overheid kan aldus haar extra uitgaven financieren door extra overheidspapier uit te 

geven.. Ten tweede kan de overheid een overschot creëren voor de vraag naar 

geldkredietenn door de rente laag te houden door middel van het opleggen van een 

renteplafondd voor geldleningen. Vervolgens kan de overheid eisen dat het bankwezen een 

gedeeltee van haar kredietaanbod beschikbaar maakt voor bepaalde sectoren in de 

economiee waar de overheid prioriteit aan stelt. 
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Anderee factoren die bijdragen aan de imperfecties van financiële systemen in 

ontwikkelingslandenn zijn een zwak "corporate governance" systeem, een onvolmaakt 

rechts-- en wetsysteem, en een gebrek aan informatie van goede kwaliteit. Een zwak 

"corporatee governance" systeem is in de meeste landen het resultaat van het feit dat de 

overheidd en industriële conglomeraten vaak grootaandeelhouders zijn van banken. 

Ontwikkelingslandenn worden veelal geadviseerd door Westerse overheden en 

internationalee organisaties om de financiële sectoren in hun land te liberaliseren met het 

oogg op het verbeteren van hun financiële systemen. Het doel van dergelijke 

liberaliseringenn zou een efficiënte en eerlijke allocatie van middelen moeten zijn. De 

verwijderingg van restricties, zoals regels die het moeilijk maken voor een buitenstaander 

omm de concurrentie aan te gaan met bedrijven in een gevestigde sector ("entry barriers"), 

dee verkleining van de vereisten jegens banken om reserves aan te houden voor ingelegde 

gelden,, de verwijdering van renteplafonds, en de afschaffing van discriminerende 

overheidssubsidiess in de vorm van goedkope leningen richting bepaalde bedrijven, zijn 

derhalvee noodzakelijke ingrediënten van een liberaliseringspakket. Om de kans op succes 

tee vergroten, is het noodzakelijk dat financiële liberalisering zowel de privatisering van 

staatsbankenn omvat, zodat de "corporate governance" van banken verbetert, als de 

introductiee van juiste regelgeving met betrekking tot het bankwezen en een goede 

uitvoeringg daarvan. 

Ditt boek bevat een verzameling van verhandelingen over financiële dienstverlening 

inn ontwikkelingslanden, en de problemen die daarmee gepaard gaan. In Hoofdstuk 1 

bestuderenn we hoe zwakke "corporate governance" structuren and een inadequate 

uitvoeringg van de regelgeving met betrekking tot banken kan leiden tot het veelvuldig 

gebruikk van leningen verstrekt aan connecties tegen gunstige termen. Wij ontwikkelen 

eenn model waarin een mogelijke schuldenaar een bankmedewerker kan overhalen 

misbruikk te maken van zijn machtspositie om een lening te verstrekken tegen gunstige 

termen.. Het model maakt duidelijk waarom dergelijke leningen vaak worden verstrekt 

aann schuldenaars die ook een groot eigendomsbelang hebben in de bank. De reden 

hiervoorr is dat, alhoewel elke potentiële schuldenaar in principe de bankmedewerker kan 

omkopenn om een lening tegen gunstige termen te krijgen, grootaandeelhouders van de 

bankk de macht hebben om via het gebruik van hun stemrecht de desbetreffende 

bankmedewerkerr te ontslaan. Het is vanzelfsprekend dat grootaandeelhouders hun macht 
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zullenn uitoefenen ter voorkoming van het verstrekken van leningen tegen gunstige termen 

aann derden, aangezien dergelijke leningen ten koste zouden gaan van de waarde van hun 

aandelenn in de bank. Daarom is een bankdirecteur die zich laat overhalen tot het aangaan 

vann leningen tegen gunstige termen geneigd de voorkeur te geven aan 

grootaandeelhouderss van de bank. We gebruiken gegevens verzameld door de 

Wereldbankk door middel van het voorleggen van vragenlijsten aan een groot aantal 

Russischee bedrijven om bewijsmateriaal te vinden voor het model. We vinden dat 

Russichee bedrijven en banken op grote schaal leningen tegen gunstige termen aangingen 

mett hun grootaandeelhouders op basis van het volume van de verstrekte leningen, dat wil 

zeggen,, grootaandeelhouders van banken verkregen relatief grotere leningen. We laten 

zienn dat de invoering van prestatiegerichte salarispakketten voor bankdirecteuren een 

effectieff  middel kan zijn ten einde het gebruik van dergelijke leningen te verminderen. 

Wee onderzoeken tevens of de financiële liberaliseringsmaatregelen die erop gericht 

zijnn om een adequate regelgeving in te voeren voor het bankwezen, om 

overheidssubsidiess in de vorm van goedkope leningen af te schaffen, en om "corporate 

governance""  van banken te verbeteren door middel van het privatiseren van staatsbanken, 

werkelijkk hebben geleid tot een meer gebalanceerde verdeling van kredietmiddelen. 

Hoofdstukk 2 geeft een overzicht van de academische literatuur met betrekking tot het 

schattenn van de restricties die bedrijven ondervinden jegens de externe financiering van 

hunn investeringen. Dit hoofdstuk presenteert tevens een model dat het investeringsgedrag 

vann bedrijven poogt te beschrijven. We gebruiken dit model in de hoofdstukken 3 en 4 

omm het effect te bepalen van de recente, financiële liberaliseringsmaatregelen in 

ontwikkelingslandenn op de financieringsrestricties van bedrijven in deze landen. 

Hoofdstukk 2 beschrijft tevens de econometrische technieken die we toepassen om de 

verschillendee specificaties van het investeringsmodel te schatten. 

Inn Hoofdstuk 3 onderzoeken we of financiële liberalisering het gemakkelijker 

maaktt voor bedrijven om zich te financieren. Daartoe gebruiken we informatie over een 

groott aantal bedrijven in dertien ontwikkelingslanden. De onderzoeksresultaten geven 

aann dat liberalisering een verschillend effect heeft ten aanzien van kleine en grote 

bedrijven.. De financieringsrestricties van kleine bedrijven zijn veelal hoog voor aanvang 

vann het liberaliseringsproces, maar worden lager naarmate de liberalisering vordert. In 

anderee woorden, kleine bedrijven profiteren meestal van een verbetering in het aanbod 
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vann kredietgelden. De financieringsrestricties van grote bedrijven daarentegen zijn laag 

zowell  voor als na de doorvoering van financiële liberaliseringsmaatregelen. Het verschil 

datt aanvankelijk bestaat tussen grote en kleine bedrijven verdwijnt aldus naarmate de tijd 

vordert.. We vinden ook dat financiële liberalisering de imperfecties van de financiële 

marktenn verkleint, in het bijzonder de informatieproblemen van bankiers omtrent het 

uiteindelijkk gebruik door bedrijven van reeds verstrekte leningen. Het resultaat dat 

financiëlee liberalisering weinig effect heeft op de financieringsrestricties van grote 

bedrijvenn kan mogelijk verklaard worden door het feit dat deze bedrijven in veel 

ontwikkelingslandenn toegang hadden tot door de overheid gesubsidieerde kredieten 

gedurendee de periode voor de aanvang van de liberalisering. 

Inn Hoofdstuk 4 passen we de technieken die beschreven zijn in Hoofdstuk 2 toe op 

Korea.. Het Koreaans financieel systeem verdient een aparte studie vanwege de 

nadrukkelijkee overheidsbemoeienissen en het chronisch tekort aan kredietgelden. De 

overheidd in Korea heeft sinds de jaren zestig de financiering van grote bedrijven 

gesteund,, bedrijven die via onderlinge banden veelal georganiseerd zijn als een 

zogenaamdee chaebol. De overheid veranderde echter haar strategie ten aanzien van 

gesubsidieerdee kredieten tegen het einde van de jaren tachtig ten gunste van kleine en 

middelgrotee ondernemeningen. Wij proberen het effect vast te stellen van deze 

veranderingg in de strategie van de overheid op de financieringsrestricties van 

verschillendee soorten Koreaanse bedrijven. Als resultaten vinden we dat Koreaanse 

bedrijvenn over het algemeen lijden onder asymmetrische informatieproblemen en enorme 

financieringsrestrictiess gedurende de jaren negentig, maar dat deze imperfecties 

verschillenn per bedrijf. Onze resultaten ondersteunen de gedachte dat de verandering van 

dee overheidsstrategie omtrent kleine en middelgrote ondernemingen een succes is 

geweestt in de zin dat het de financienngsrestricities van dit doort bedrijven heeft 

verlaagd.. De resultaten tonen ook enige aanwijzingen die erop duiden dat bedrijven met 

eenn geconcentreerd eigendom hogere financieringsrestrcties ondervinden dan bedrijven 

waarvann de eigendomsbelangen rijkelijk zijn verspreid. 

Vann de recente problemen van de financiële systemen in Oost-Azië hebben we 

echterr geleerd dat een geliberaliseerd financieel systeem grote risico's teweeg kan 

brengenn als geen juiste uitvoering van de regelgeving omtrent het bankwezen wordt 

ingevoerd.. Teneinde een volgende crisis te proberen voorkomen is het van essentieel 
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belangg een beter inzicht te krijgen in de risico's die banken aangaan. Hoofdstuk 5 stelt 

eenn methode voor om het risico van een bank te meten. Deze methodologie zou in 

principee kunnen worden gebruikt als onderdeel van een alarmsysteem jegens toekomstige 

problemenn in de financiële sector van een bepaald land. Hoofdstuk 5 begint met aan te 

tonenn dat het bestaan van een door de overheid gesponsord verzekeringssysteem voor 

spaartegoedenn de kans vergroot dat banken buitensporig risico's nemen, met name in 

landenn waar economische instellingen zwak zijn. We bestuderen vervolgens of dusdanig 

gedrag,, dat bekendstaat als "moral hazard behaviour", onderling verschilt tussen 

verschillendee soorten banken. We beredeneren dat het risico dat een bank neemt 

gerelateerdd is aan de hoogte van de bruto subsidies die impliciet worden verleend aan 

bankenn door het veiligheidsnet waarmee de overheid de financiële gezondheid van het 

banksysteemm waarborgt. Deze subsidies kunnen worden berekend door toepassing van 

eenn techniek die het verzekeren van spaartegoeden modeleert als een put optie op de 

activaa van de bank. We berekenen deze verzekeringspremies voor een groot aantal 

bankenn om de relatie vast te stellen tussen het risicogedrag van banken en bepaalde 

bankkarakteristieken.. Als resultaten vinden we dat de verzekeringskosten hoger zijn voor 

bankenn met geconcentreerd eigendom, voor banken die sterke banden hebben met of 

onderdeell  uitmaken van een ondernemingsconcern, voor kleine banken, voor banken die 

eenn hoge groei hebben laten zien in door hun verstrekte leningen, en voor banken in 

landenn met een laag bruto nationaal produkt per hoofd van de bevolking, hoge inflatie, 

en/off  landen waar de regelgeving van slechte kwaliteit is en slecht wordt uitgevoerd. 

Dezee resultaten wijzen erop dat "moral hazard" gedrag van een bepaalde bank afhangt 

vann de institutionele omgeving en de "corporate governance" structuur waarin ze 

opereert. . 




