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InzichtenInzichten uit de financiële intermediatietheorie 

toegevoegdee waarde van banken. De theorieën in paragraaf 2.2 richten zich op het comparatief 
voordeell  van banken ten opzichte van directe, bilaterale relaties. In werkelijkheid zien we echter 
bankenn en financiële markten als instituten naast elkaar opereren. De vragers en aanbieders van 
vermogenn hebben een keuze: handelen via een bank of rechtstreeks op de markt. Suggesties 
overr de factoren die van invloed zijn op de keuze markt of bank - wanneer beide instituten 
beschikbaarr zijn - geven we in paragraaf 2.3. In deze context zetten we tevens de complementa-
riteitriteit van banken en markten uiteen: de noodzaak van hun bestaan naast elkaar. Paragraaf 2.3 
nuanceertt paragraaf 2.2 in die zin dat het de theoretische suggesties voorwaarden meegeeft 
inzakee hun geldigheid in verschillende omstandigheden. 

Hett samenvattende overzicht van de theorieën aan het einde van deel 1 mondt uit in vier 
inzichtenn en een checklist van te onderzoeken factoren die als gezichtspunt worden gebruikt bij 
hett onderzoek in het vervolg van de studie. 

22 De theoretische toegevoegde waarde van banken 

2.11 Imperfecte markten 

2.1.00 Inleiding 

Dee economische wetenschap had tot in de jaren zestig nauwelijks een verklaring voor het 
bestaann van banken. Beschouwingen over banken hielden zich bij een beschrijving van wat 
bankenn feitelijk deden. Op de perfecte markten van de traditionele, neoklassieke economische 
theoriee hadden instellingen zoals banken geen toegevoegde waarde, waardoor de theorie niet uit 
dee voeten kon met het feitelijke bestaan van financiële instellingen (bijv. Varian 1992).2 De 
veronderstellingg van perfecte markten is een zinvolle abstractie van de werkelijkheid, omdat zo 
eenn gedegen analyse mogelijk is van "pure" economische processen zonder "verstorende" 
factoren.. De pure wetenschap onderscheidt zich hiermee van de toegepaste wetenschap, die 
economischee processen in de werkelijkheid bestudeert. Economische processen zijn in werke-
lijkheidd onderhevig aan vele factoren die markten imperfect maken - afwijkend van de perfecte 
situatie.. We bestuderen factoren die de imperfecties veroorzaken in de primaire vermogens-
markt,, waarop financieringsrelaties tot stand komen. De oorzaken van imperfecties noemen we 
fricties.fricties. Er zal blijken dat problemen in de primaire vermogensmarkt vooral ontstaan op het 
grensvlakk van reële en financiële sfeer. De waarde van de ruil op de vermogensmarkt wordt 
bepaaldd door de waarde van de reële investering die eraan ten grondslag ligt. Er is informatie 
nodigg voor de financiële sfeer uit de reële sfeer. Op dit raakvlak kan onzekerheid ontstaan bij de 
betrokkenn partijen.3 Intermediairs kunnen in dit kader waarde toevoegen. Patinkin (1965) en 
Tobinn (1963) benoemden reeds wanneer intermediairs waarde kunnen toevoegen: als er 
imperfectiess bestaan in de directe vermogensmarkt, als er een technologie bestaat om die 
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imperfectiess te verminderen en als deze technologie kenmerken vertoont waarmee schaalvoor-
delenn kunnen worden behaald. 

Inn dit hoofdstuk bespreken we achtereenvolgens de pure ruileconomie van Walras en de plaats 
vann de vermogensmarkt daarin, het begrip perfecte vermogensmarkt, de imperfecties die 
wordenn waargenomen en de oorzaken van de imperfecties. Een overzicht van de onzekerheden 
enn kosten die voortvloeien uit de fricties in financieringsrelaties vormt het uitgangspunt voor de 
volgendee paragraaf, waar banken worden geïntroduceerd. 

2.1.11 Walras' pure ruileconomie 

Inn deze paragraaf beschrijven we Walras' veronderstellingen van de perfecte markt in een pure 
ruileconomiee en de plaats van de vermogensmarkt daarbinnen. Met een vertaling van dit 
perfectiebegripp voor de primaire vermogensmarkt kunnen we de imperfecties van de vermo-
gensmarktt in een kader plaatsen. 

Dee economische theorie van Walras gaat over de bepaling van prijzen in een economie waar 
schaarstee heerst in de zin van een beperkte beschikbaarheid van goederen. In de theorie van 
Walrass wordt het proces van prijsbepalingen beschouwd in een pure ruileconomie, een perfecte 
wereldd waarin wordt geruild onder een regime van volledige mededinging (Walras 1977, 40). 
Bijj  Walras zijn de vraagoverschotten geaggregeerd gelijk aan nul. Evenwicht is het centrale 
conceptt in het Walrassiaanse denken. Het prijsmechanisme ruimt de markten. De budgetrestric-
tiess verzekeren het ruimen van het geheel van markten, doordat voor elk individu de waarde van 
dee bundel gevraagde goederen gelijk moet zijn aan de waarde van zijn initiële vermogen. De 
prijzenn sturen de productie, omdat producenten dat maken wat hun de hoogste opbrengst geeft, 
duss dat waar de meeste vraag naar is. 

Dee prijs van vermogen - het vereiste rendement - wordt op dezelfde wijze bepaald als de prijs 
vann goederen: het rendement van het vermogen dat wordt gebruikt voor de aanschaf van 
productiegoederenn wordt bepaald door de prijs van de productie, die op zijn beurt afhangt van 
dee vraag naar de geproduceerde goederen. Er bestaat dus geen onzekerheid over de productie-
mogelijkheden.. De prijzen van de kapitaalgoederen zijn een afgeleide van de prijzen van de 
geleverdee productie. De vaste kapitaalgoederen genereren immers een bepaald inkomen. 
Gecorrigeerdd voor afschrijving en verzekering ter vervanging van het vaste kapitaalgoed geeft 
ditt inkomen zijn rendement aan. In evenwicht moet de prijs van het vermogen dat is gebruikt 
voorr aanschaf van het vaste kapitaalgoed overeenkomen met het inkomen dat het kapitaalgoed 
genereert:: de evenwichtsinterestvoet (ta.p. 289). Het beschikbare vermogen zal worden ingezet 
waarr het hoogste rendement wordt gehaald, dus bij de productie van goederen waar de meeste 
vraagg naar is. 
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Financieringsrelatiess op zich kennen geen problemen; het enige op te lossen probleem in een 
Walrassiaansee markt is de bepaling van de evenwichtsprijs, waarvoor alle informatie beschik-
baarr is. Op de markten waar financieringsrelaties ontstaan - de vermogensmarkt - is het object 
vann ruil een contract waarin de vermogensoverdracht gespecificeerd wordt. We zullen spreken 
vann financiële titels of van claims, de rechten die voortvloeien uit de afspraken binnen de 
financieringsrelatie.. De handel in financiële titels vindt in de Walrassiaanse theorie plaats zoals 
dee handel in goederen. De waarde van financiële titels wordt bepaald door hun schaarste, hun 
relatievee beschikbaarheid en hun nut, die weer afhangt van de verwachte opbrengst uit de 
productie.. Impliciet wordt hierbij verondersteld dat informatie die in de financiële markt nodig 
iss uit de reële sfeer volledig beschikbaar is. Een implicatie van deze denkwijze is het Modigliani 
enn Miller Theorema (1958): de wijze van financiering van een onderneming heeft geen invloed 
opp de waarde van de onderneming. De waarde van de onderneming wordt immers bepaald door 
dee schaarste van de geleverde producten dan wel de waarde van de ondernomen projecten. 
Wijzigingenn in de financiële structuur of wijzigingen in het type uit te geven financiële titels 
kunnenn dan geen waarde toevoegen aan de onderneming. Financieringsrelaties doen er in dit 
kaderr niet toe. 

Exclusieve,, niet-overdraagbare informatie heeft in Walras' theorie geen plaats. In de pure 
ruileconomiee vindt handel alleen plaats in "waardevolle zaken die in beperkte hoeveelheid 
beschikbaarr zijn, toe te eigenen, ruilbaar, en produceerbaar en vermenigvuldigbaar in een 
bedrijfstak""  (t.a.p. 66, 67) - met andere woorden: schaars zijn. "Waarde" wordt er bepaald door 
schaarste,, wat Walras uitlegt als een combinatie van (subjectief) nut en beperkte beschikbaar-
heidd (t.a.p. 200). Zaken die niet binnen deze definitie vallen vormen derhalve een probleem, 
voorall  zaken waarvan toeëigening een probleem is of die niet of moeilijk kunnen worden 
geproduceerdd of geruild. "Informatie" is zo'n probleem als het niet verifieerbaar of waarneem-
baarr is. Als het gaat om verifieerbare rapporten of waarneembare informatie is er geen pro-
bleem.. Als een persoon daarentegen exclusieve informatie heeft (bijvoorbeeld over zichzelf) en 
dezee informatie niet kan overdragen is er wel een probleem bij de waardering van de financiële 
titelss met informatie over de reële onderliggende waarden. Walras heeft in zijn theorie afgezien 
vann dergelijke probleemgevallen. Hij heeft wel enkele voorbeelden genoemd en aangedrongen 
opp toegepast onderzoek. 

Resumerendd zijn Walras' veronderstellingen van de perfecte markt: 
1.. de kwaliteit van goederen en financiële titels binnen een markt is homogeen; 
2.. er heerst volledige mededinging; 
3.. toe- en uittreding van alle deelmarkten is altijd en kostenloos mogelijk; 
4.. eigendomsrechten zijn precies gedefinieerd en initiële eigendommen zijn bekend. 
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Implicietee veronderstellingen: 
5.. informatie over het verhandelde is voor iedereen altijd, vrij en kostenloos beschikbaar, de 

marktt is transparant; 
6.. verwachtingen over bestaande productiemogelijkheden zijn homogeen, wat een gevolg is van 

dee voorgaande veronderstelling, maar verwachtingen over nieuwe productiemogelijkheden 
kunnenn verschillen door technologische onzekerheid. 

Verderr is er in deze wereld geen overheid die discrimerende belastingen heft. Als er al belastin-
genn worden geheven, heeft dit geen invloed op de relatieve prijzen. 

2.1.22 De perfecte primair e vermogensmarkt 

Ookk in de financieringstheorie is het begrip perfecte markt gehanteerd als een zinvolle abstrac-
tie.. Perfectie in de vermogensmarkt wordt gekoppeld aan de begrippen volkomen concurrentie 
enn efficiëntie, wat een vernauwing impliceert van het algemene perfectie-begrip zoals hierboven 
beschrevenn (veronderstellingen 1, 2 en 3). De veronderstellingen van een perfecte vermogens-
marktt zijn: 
-- er bestaan geen toegangsbarrières tot de markt (als 3); 
-- toegang tot de vermogensmarkt is kostenloos en er bestaan geen fricties die de handel in 

financiëlee titels belemmeren (ook als 3); 
-- relevante informatie over prijs en kwaliteit van elke titel is voor iedereen vrij beschikbaar 

(specificatiee van 1); 
-- er bestaan geen verstorende belastingen. 

Implicietee veronderstellingen zijn behalve de kostenloze en gewaarborgde uitoefening van 
eigensdomsrechtenn tevens rationeel gedrag van het collectief van de individuen in de markt, dan 
well  een gedrag volgens het model (zoals veronderstelling 6). Als gevolg van deze veronderstel-
lingenn zullen verwachtingen homogeen zijn en zal er volledige concurrentie heersen in de zin 
datt niemand een exclusief voordeel kan behalen. Op een perfecte primaire vermogensmarkt 
heerstt geen onzekerheid, noch over de waarde van de onderliggende reële investering, noch 
overr het gedrag van de individuen in de markt. 

2.1.33 Markt-imperfectie s en fricties 

Inn het neoklassieke kader van de vorige paragraaf kunnen intermediairs in vermogensmarkten 
geenn waarde toevoegen. Er kan immers alleen waarde worden toegevoegd als de perfecte 
situatiee niet is bereikt, zoals Patinkin en Tobin reeds schreven. Als aanknopingspunt voor de 
bestuderingg van de toegevoegde waarde van financiële intermediairs nemen we de imperfecties 
inn vermogensmarkten, als afwijkingen van de genoemde perfecties: 

-- beperkte marktdeelname door transactiekosten; 
-- heterogene kwaliteit van financiële titels door onvolledige informatie; 
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-- heterogene verwachtingen door onvolledige informatie; en 
-- onvolkomen concurrentie in de zin dat sommigen een exclusief voordeel boven anderen 

kunnenn behalen. 

Inn de heterogeniteit van kwaliteit en verwachtingen zit impliciet de imperfectie dat eigendoms-
rechtenn onduidelijk zijn, met name van exclusieve informatie; deze bijzondere imperfectie 
behandelenn we afzonderlijk in de volgende paragraaf. Eerst beschrijven we de afwijkingen van 
perfectiee - de imperfecties - in de vermogensmarkt, de fricties die de afwijkingen veroorzaken 
enn de gevolgen voor het marktevenwicht (voor een uitgebreid overzicht zie Stiglitz 1987 en 
1993).. Deze beschrijving stelt ons in staat de theoretisch toegevoegde waarde van banken uit te 
drukkenn in de vermindering van de kosten van de fricties in een imperfecte vermogensmarkt. 

ImperfectiesImperfecties door fricties 
Dee imperfecties worden veroorzaakt door zogenoemde fricties. We onderscheiden operationele 
frictiesfricties en informatiefricties naast concurrentie-onvolkomenheden. De eerste betreffen de 
technischee onmogelijkheid dat marktpartijen onmiddellijk tot een transactie komen. Dit is 
bijvoorbeeldd de afstand tussen marktpartijen, waardoor (tele)communicatie en transport nodig 
zijn.. Deze operationele fricties leiden direct tot kosten. Informatiefricties daarentegen leiden 
indirectt tot kosten; ze zorgen voor onzekerheid, die de marktpartijen willen verminderen. De 
onzekerheidd wordt in de hand gewerkt doordat informatie, met name over gedrag, onvoldoende 
waarneembaarr en verifieerbaar is, waardoor mensen geneigd kunnen zijn van een afspraak af te 
wijkenn als dat gunstiger is. Vooral in financieringsrelaties op de vermogensmarkt is dit een 
probleem,, omdat in dergelijke relaties de geloofwaardigheid van de belofte tot betaling aan 
elkaarr essentieel is. De pluriformiteit in menselijk gedrag leidt tot verschillen in verwachtingen 
enn tot onzekerheid, niet alleen over toekomstige technische mogelijkheden maar ook over 
gedrag.. De onzekerheid maakt het noodzakelijk kosten te maken om deze zoveel mogelijk te 
beperken,, bijvoorbeeld door het schrijven van contracten. Als laatste kan onvolkomen concur-
rentiee bestaan doordat marktpartijen niet even groot zijn, niet over dezelfde informatie beschik-
kenn en niet even actief zijn in de markt. De verschillende soorten fricties in de vermogensmarkt 
vragenn om verschillende oplossingen, waar banken soms wel maar soms ook geen rol kunnen 
spelen,, zoals we nog zullen zien. 

TransactiekostenTransactiekosten voor deelname aan de primaire vermogensmarkt 
Inn een perfecte markt vinden marktpartijen elkaar als vanzelfsprekend. Het toetreden tot de 
vermogensmarktt kan echter kostbaar zijn, doordat transacties niet als vanzelf tot stand komen 
(Hirschleiferr 1970). De marktpartijen moeten technische fricties overkomen zoals een fysieke 
afstand.. Ze moeten reizen, een tegenpartij zoeken, communiceren en onderhandelen. Na het 
bereikenn van overeenstemming registreren en administreren ze de transactie in hun boeken. Het 
tott stand brengen van een transactie of het creëren van een financieringsrelatie is kostbaar. De 
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kostenn van het deelnemen aan een markt kunnen zelfs zo hoog zijn dat een individu het de 
moeitee niet waard vindt om toe te treden tot de markt. Transactiekosten kunnen de werking van 
eenn markt hinderen, en soms zelfs geheel belemmeren (Arrow 1969, 2). 

HeterogeneHeterogene kwaliteit 
Dee kwaliteit van de geruilde financiële titels of claims op de primaire vermogensmarkt wordt 
onderr meer bepaald door de looptijd van de financiering, de omvang en het risico (de mate 
waarinn uitkomsten kunnen afwijken van de initieel verwachte). Marktpartijen kunnen titels 
transformerenn om de claims te verkijgen met de looptijd, omvang en risico's die zij wensen. In 
eenn perfecte markt is deze extra stap kostenloos, omdat titels perfect deelbaar zijn en informatie 
kostenlooss en voor iedereen beschikbaar is. Als informatie echter wel beschikbaar maar niet 
kostenlooss is of geheel niet beschikbaar, en als niet alle titels perfect deelbaar zijn, is transfor-
matiee kostbaar of zelfs onmogelijk. Marktpartijen verkrijgen dan niet de claims die zij wensen. 

HeterogeneHeterogene kwaliteit en heterogene verwachtingen 
Alss kwaliteit heterogeen is en als informatie erover niet kan worden overgedragen en dus ook 
dee verwachtingen over kwaliteit verschillen, kan het marktmechanisme stagneren. We geven 
hierr het algemene argument en de toepassing ervan op vermogensmarkten. 

Hett theoretische concept van ruimende markten was gebaseerd op de veronderstelling dat 
binnenn een markt de kwaliteit van het verhandelde homogeen is. In dat geval daalt de vraag als 
dee prijs stijgt en andersom: de vraag als functie van de prijs wordt voorgesteld door een dalende 
curve.. De evenwichtsprijs stijgt als de totale vraag stijgt en daalt als de totale vraag daalt: de 
prijss volgt het toegekende nut. Het aanbod stijgt juist als de prijs stijgt: de aanbodcurve is 
stijgend.. Als producenten hun totale aanbod verlagen stijgt de evenwichtsprijs en als zij hun 
aanbodd verhogen daalt de evenwichtsprijs: de prijs volgt de beschikbaarheid. Op een perfecte 
marktt wordt de prijs bepaald door nut en beschikbaarheid. 

Alss informatie over producten echter ongelijk verdeeld is en niet-overdraagbaar, zullen de 
marktpartijenn de producten waarderen op verschillende gronden. Producenten kunnen van deze 
situatiee gebruik maken door de kwaliteit van hun producten nauwelijks merkbaar te verminde-
ren.. Immers, als de consument het toch niet precies weet, is de verleiding groot het product een 
ietss lagere kwaliteit te geven. Als consumenten weten dat producenten dit doen, zullen zij een 
lageree gemiddelde waardering toekennen aan alle producten in de markt. "Goede" producenten 
kunnenn hierop reageren met een kwaliteitsdaling die ze anders achterwege hadden gelaten, of 
doorr de markt te verlaten, wat ook een daling van de gemiddelde kwaliteit op de markt teweeg-
brengt.. Als consumenten weten dat een prijsdaling een gemiddelde kwaliteitsdaling teweeg kan 
brengen,, zullen ze juist minder vragen als prijzen dalen, en krijgt de vraagcurve een stijgend 
stuk.. Vraag- en aanbodcurves kunnen dan een ander verloop hebben dan in het Walrassiaanse 

19 9 



InzichtenInzichten uit de financiële intermediatietheorie 

conceptt werd verondersteld. Een evenwicht kan uitblijven. Het prijsmechanisme zorgt in het 
gevall  van deze informatiefrictie niet langer voor altijd ruimende markten (Stiglitz 1987,4). 

Dee locus classicus voor dit informatieprobleem is Akerlof (1970). Hij legde een link tussen het 
Walrassiaansee evenwichtsconcept en het informatieprobleem aan de hand van het voorbeeld 
vann de markt voor tweedehands auto's. Als de kopers van een tweedehands auto goede auto's 
niett van slechte kunnen onderscheiden, zal de hoogste prijs die zij wensen te betalen de prijs 
zijnn die de gemiddelde te verwachten kwaliteit weerspiegelt van de aangeboden auto's. Echter, 
alss de eigenaren van de auto's wel de kwaliteit kennen van hun eigen auto, zullen de eigenaren 
vann de goede auto's niet bereid zijn hun auto tegen de lagere prijs te verkopen, omdat de lagere 
prijss immers gebaseerd is op de gemiddelde kwaliteit in de markt, die lager is dan de kwaliteit 
vann de goede auto's. Doordat de goede auto's worden teruggetrokken van het aanbod op de 
markt,, daalt de gemiddelde kwaliteit van de auto's op de markt en bijgevolg de prijs die wordt 
betaald.. De betere auto's van de overgebleven auto's zullen ook van de markt worden gehaald 
enn het proces herhaalt zich. De markt die overblijft is een dunne van alleen auto's van dezelfde 
slechtee kwaliteit. 

OpOp de vermogensmarkt kan zich eenzelfde probleem manifesteren als de kwaliteit van onderne-
mingsprojectenn niet-waarneembaar en niet-verifieerbaar is. Als een ondernemer de prijs die hij 
voorr vermogen aan financiers moet betalen te hoog vindt, kan hij geneigd zijn zich minder in te 
spannen,, omdat het inkomen dat hij genereert toch naar de financier gaat. De ondernemer kan 
opp geen enkele wijze duidelijk maken dat hij goedkopere financiering verdient. Als financiers 
wetenn dat ondernemers geneigd zijn zich minder in te spannen, zullen ze de prijs van vermogen 
verhogen.. De ondernemers met goede projecten zullen hierop reageren door zich ook minder in 
tee spannen, hetzij zich terug te trekken van de markt (Myers en Majluf 1984). In beide gevallen 
daaltt de gemiddelde kwaliteit op de markt. Het prijsmechanisme stagneert; de markt wordt heel 
dunn of verdwijnt. 

Eenn ander gevolg van heterogene kwaliteit en heterogene verwachtingen is dat consumenten 
waardee gaan toekennen aan reputatie. Hoewel de verleiding voor een producent iets van de 
kwaliteitt af te doen groot is in het geval van moeilijk te verkrijgen informatie, kan het zijn dat 
eenn ondernemer van goede kwaliteit besluit dit niet te doen (Klein & Leffler 1981). Als een 
ondernemingg een naam ontwikkelt van constante goede kwaliteit, kan de markt bereid zijn een 
premiee te vergoeden bovenop de normale prijs. Als consumenten weten dat prijzen van invloed 
zijnn op de kwaliteit, zijn ze bereid een extra premie te betalen als ze zeker zijn van goede 
kwaliteit.. De garantie voor kwaliteit kan verankerd zijn in de reputatie van een producent 
(Shapiroo 1983). Hetzelfde argument geldt voor ondernemers en financiers op de vermogens-
markt:: ondernemers van goede reputatie zullen goedkoper vermogen kunnen aantrekken. 
Reputatiee vermindert informatiefricties. 
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OnvolkomenOnvolkomen concurrentie 
Volkomenn mededinging bestaat als individuele marktpartijen geen invloed op het markteven-
wichtt kunnen uitoefenen die uitsluitend in hun eigen voordeel is. Dat is het geval als marktpar-
tijenn klein zijn, even groot en als zij over dezelfde informatie beschikken. Alleen de hoeveelheid 
diee ze gezamenlijk vragen en aanbieden heeft dan invloed op de prijs en het uiteindelijke 
evenwicht.. Dit is onmogelijk in markten waar sommige marktpartijen over meer informatie 
beschikkenn dan andere en als die informatie niet overdraagbaar is (Stiglitz 1987, 15). Met 
kostbaree en niet-overdraagbare informatie zal er immers altijd iemand zijn die kan profiteren 
vann exclusieve informatie. Hij kan een prijsverandering teweegbrengen. Zelfs bij een minimale 
prijsveranderingg kan het economische effect groot zijn als grote volumes worden verhandeld. 
Ditt effect kan worden versterkt als marktpartijen met exclusieve informatie groter zijn dan 
anderenn of zelfs als zij zich actiever opstellen dan andere partijen (Stiglitz 1987, 4; Diamond 
1971;; Salop 1977). Er zullen altijd marktpartijen zijn die actiever zijn dan andere en extra 
informatiee hebben. Het marktevenwicht verschilt dan van het geval van passieve, gelijk geïnfor-
meerdee en even grote marktpartijen. 

EenEen alternatief voor Walras 
Mett het bestaan van transactiekosten, heterogene kwaliteit, heterogene verwachtingen en 
onvolledigee concurrentie zorgt het prijsmechanisme niet langer voor ruimende markten. Toch 
willenn we spreken in termen van evenwichten, bedoeld als uit een economisch proces resulte-
rendee stabiele situaties. Als een alternatief voor het Walrassiaanse evenwicht kan in een 
toegepastee economische studie die rekening houdt met imperfecties een evenwicht worden 
gedefinieerdd als een situatie waarin niemand meer zijn keuzes wil veranderen. In dit evenwicht 
kunnenn nog wel vraagoverschotten bestaan (ontleend aan de speltheorie, bijvoorbeeld Gibbons 
1992). . 

2.1.44 Het grootste probleem: informatie-asymmetrie 

Akerloff  (1970) heeft laten zien dat de bepaling van de evenwichtsprijs in een Walrassiaans 
kaderr een moeilijke opgave werd bij toepassing op situaties met ongelijk verdeelde, niet-
verifieerbaree en niet-waameembare informatie. Na zijn bijdrage verschenen verscheidene 
toepassingenn op markten voor financiële titels. Sommige auteurs beweren zelfs dat alle 
problemenn zijn terug te voeren op het informatie-probleem (Bhattacharya & Thakor 1993,2). In 
dezee paragraaf beschrijven we de aard van het informatieprobleem en hoe dit zich manifesteert 
inn financieringsrelaties. 

Informatie-asymmetriee definiëren we als een verschil in informatie waarover tegenpartijen 
beschikken,, dat niet kan worden opgeheven omdat de informatie niet-waarneembaar en niet-
verifieerbaarr is voor een van beide of beide partijen, terwijl ze wel over alle informatie willen 
beschikken.. De kosten van de informatie-asymmetrie manifesteren zich op twee momenten: bij 
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hett tot stand komen van de transactie en tijdens de financieringsrelatie, terwijl de ondernemer 
zijnn project onderneemt. 

Voorr het afsluiten van de financiële transactie worden kosten gemaakt vanwege verborgen 
informatieinformatie en het bijbehorende probleem van adverse selectie - onjuiste projectkeuzes door de 
financiers.. Verborgen informatie voor de transactie maakt het voor de financier onmogelijk het 
projectt op waarde te schatten. Hij moet het een gemiddelde verwachte kwaliteit toekennen, wat 
nadeligg is voor een ondernemer met een project van bovengemiddelde kwaliteit. Deze ex-ante 
informatie-asymmetrieinformatie-asymmetrie maakt de financiering duur en kan leiden tot een stagneren van de markt. 
Alss er wel een markt is, maar als de gemiddelde prijzen op die markt een onjuiste afspiegeling 
zijnn van de individuele kwaliteit van de te financieren projecten, kunnen de verkeerde projecten 
wordenn gefinancierd en andere, goede projecten juist niet - adverse selectie (Rothschild & 
Stiglitzz 1976). Het adverse selectie- probleem en de kosten van verborgen informatie treden op 
nogg voordat een financieringsrelatie kan ontstaan. 

VerborgenVerborgen handelingen zijn een probleem zodra de ondernemer het geld heeft ontvangen. 
Financierr en ondernemer zijn tot een overeenkomst gekomen - vooralsnog gaan we uit van 
ondernemendee financiering - maar daarna heeft de ondernemer vrij spel. Tussen de ondernemer 
enn zijn financier bestaat een agency relatie. Een agency relatie is in het algemeen een relatie 
tussenn principaal en agent, waarbij de agent verantwoording moet afleggen aan de principaal 
overr het gebruik van de middelen die de principaal aan de agent heeft verschaft. In deze relatie 
kann sprake zijn van een belangentegenstelling: de ondernemer opereert immers liever in zijn 
eigenn belang dan in dat van de financier. De financier zoekt een manier om de ondernemer zo te 
motiverenn dat deze in het belang van de financier handelt. Toch kan de ondernemer zijn 
handelenn (deels) verborgen houden. Tijdens de financieringsrelatie worden kosten gemaakt om 
dezee verborgen handelingen en het probleem van moral hazard — het gevaar van ongewenst 
gedragg - zoveel mogelijk te beperken (Darrough & Stoughton 1986; Knight 1921, 251). De 
ondernemerr kiest er alleen voor te handelen in het belang van de financier als dat ook in zijn 
eigenn belang is. De financier weet niet exact wat het belang van de ondernemer is. Bovendien 
kann de financier niet kostenloos waarnemen wat de ondernemer doet of misschien niets 
waarnemen.. In het laatste geval is er sprake van ex-post informatie-asymmetrie. Als een 
financierr anticipeert op deze informatie-asymmetrie, wordt de (ondernemende) financiering 
duurder. . 
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WatWat is informatie? 
Dee informatie waarover in de tekst wordt gesproken, is de informatie die nodig is om nieuw 
gecreëerdee financiële titels op waarde te kunnen schatten. Informatie is in de literatuur gedefini-
eerdd als "elk hulpmiddel dat iemand helpt de huidige situatie op waarde te schatten en toekom-
stigee situaties te kunnen voorspellen" (Strong & Walker 1987, 1; het relevante model 
waarbinnenn informatie wordt gebruikt is een state preference model, een theoretisch kader 
waarinn individuen de verschillende situaties die zich kunnen voordoen afwegen). De benodigde 
informatiee betreft gegevens over de kwaliteit van het product en het project. Verder zijn van 
belangg verwachtingen over de motivatie van de tegenpartij. Stiglitz (1971) brengt een onder-
scheidd aan in soorten informatie: 
**  algemeen-algemeen: over al het verhandelde en over alle deelnemers, bijvoorbeeld 

informatiee over de conjunctuur; 
**  algemeen-specifiek: over een bepaalde groep marktdeelnemers of producten, bijvoorbeeld 

ontwikkelingenn in een bedrijfstak; 
**  specifiek-algemeen: over een bepaald bedrijf, van belang voor een grote groep markt-

deelnemers,, bijvoorbeeld de bekwaamheid van een directie; 
**  specifiek-specifiek: over een specifiek bedrijf, van belang voor een individu of een 

specifiekee klasse van individuen, bijvoorbeeld bepaalde risico-
kenmerken. . 

Problemenn in de informatie-overdracht treden op bij de twee laatste soorten informatie. Daar 
kann immers sprake zijn van individuen die over de informatie beschikken, maar dit moeilijk 
kunnenn overbrengen, dan wel niet willen overbrengen. Informatiefricties kunnen bijvoorbeeld 
optredenn waar het gaat om de kredietwaardigheid van de debiteur, om het rendement van een 
investeringsprojectt of om toekomstige liquiditeitsbehoeften (De Lange 1992, 19). Met name 
waarr het gaat om strategisch gevoelige informatie van een bedrijf, of om de drijfveren van 
individuenn is het informatieprobleem evident (noot 4). 

OntstaanOntstaan en verloop van een financieringsrelatie 
Voorr het afsluiten van een transactie verschaft de agent (hier: de ondernemer) informatie aan de 
principaall  (hier: de financier) over het te financieren project. Bij deze eerste handeling (1) heerst 
hett gevaar van adverse selectie. Dan verschaft de financier geld aan de ondernemer (2). De 
afsprakenn die financier en ondernemer maken motiveert de ondernemer al dan niet in het belang 
vann de financier te handelen (3). Hij kan zich anders gedragen dan was afgesproken met de 
financierr (4). Hier kan een moral hazard optreden. De financier ontvangt een vergoeding uit de 
opbrengstt van het gefinancierde project (5). 

Hett informatie-probleem bestaat dus uit twee onzekerheden: de juiste projectkeuze voor het 
aangaann van een financieringsrelatie en het gedrag van de ondernemer tijdens het bestaan van 
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dee relatie. Door dit probleem wordt extern vermogen duurder (de financier eist een premie voor 
onzekerheid)) en minder beschikbaar (financiers kiezen ervoor niet te financieren), wat een 
redenn kan zijn voor ondernemers af te zien van projecten die met eigen geld wel zouden zijn 
uitgevoerd.. Het prijsmechanisme zou het beschikbare vermogen in de markt naar de best 
renderendee projecten moeten leiden, maar wordt belemmerd door het informatie-probleem. Het 
marktmechnismee stagneert. 

2.1.55 Onzekerheden en kosten in de vermogensmarkt 

Dee drie soorten verschijnselen die de imperfecties veroorzaken, waarbij we binnen de proble-
menn van ex ante en ex post informatie-assymetrie onderscheiden, leiden tot kosten en onzeker-
hedenn bij de betrokken marktpartijen. Het geheel van imperfecties, fricties, onzekerheden en 
kostenn kan worden samengevat als in overzichtstabel I. Operationele fricties zijn cursief 
aangegeven.. In dat geval leidt dit direct tot kosten. Informatiefricties zijn vet aangegeven. In dat 
gevall  moeten kosten worden gemaakt om onzekerheid te verlagen. Concurrentie-
onvolkomenhedenn zijn in de broodletter gelaten. 
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Overzichtstabell  I Imperfecties, fricties, onzekerheden en kosten in de vermogensmarkt 

imperfectie e 

A.. belemmerde 
marktdeelname e 

B.. heterogene 
kwaliteitt en 

C.. heterogene ver-
wachtingen n 

D.. heterogene ver-
wachtingenn en 

E.. onvolkomen con-
currentie,, machts-
problemen n 

frictie frictie 

fysiekefysieke afstand tussen 
marktpartijen, marktpartijen, 
noodzaaknoodzaak tot infor-
matiematie uitwisselen en 
onderhandelen onderhandelen 

heterogeneheterogene bedrag-
groottes,groottes, looptijden en 
risicoprofielen risicoprofielen 

niet-overdraagbare e 
ex-antee informati e 
overr  kwaliteit (ex-
antee informatie-
asymmetrie) ) 

ex-postt  exclusief 
eigendomm van niet-
overdraagbaree infor -
matiee (ex-post infor-
matie-asymmetrie) ) 

exclusieff  eigendom 
informatiee en onge-
lijkee partij grootte of 
intensiteitt van deelne-
mersactiviteit t 

onzekerheid d 

adversee selectie 
(foutievee investe-
ringskeuzesringskeuzes door 
onvoldoendee infor-
matie) ) 

morall  hazard, poten-
tieell  misbruik van 
exclusievee informa-
tie e 

invloedd in indivi-
dueell  voordeel, 
reputatie e 

kosten n 

transactiekostenn voor 
transport,, zoeken, 
communicatie,, admi-
nistratie e 

transactiekostenn voor 
transformatie e 

informatieproductie e 
(screening)) en signal-
ling, , 
vermogensrantsoe--
neringg en onderin-
vestering g 

agencyy kosten: verifi-
catiee en toezicht 
(monitoring),, contract-
opstellingg en -uitvoe-
ring,, berichtgeving en 
garantstellingg (bon-
ding) ) 

reputatiepremies s 

Hieronderr een toelichting bij de tabel. 

Add A. Deelname aan de markt is op zichzelf kostbaar: marktpartijen komen niet als vanzelf bij 
elkaarr en komen ook niet onmiddellijk tot overeenstemming. Naarmate een gewenste transactie 
meerr specifiek is - minder vaak voorkomt - zullen deze kosten van zoeken, onderhandelen, 
etceteraa hoger zijn. 
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Add B. De kwaliteit van gewenste en aangeboden titels op de vermogensmarkt is niet geheel 
homogeen.. Als de verschillen tussen gewenste en aangeboden titels aanwijsbaar zijn, kunnen 
marktpartijenn met de transformatie van titels die titels verkrijgen of verkopen die zij wensen. 
Dezee extra stap is niet kostenloos. 

Add C. Als de kwaliteit niet homogeen is en de marktpartijen ook niet kunnen achterhalen in 
hoeverree de kwaliteit verschilt, is sprake van ex-ante informatie-asymmetrie. In dat geval zijn 
financierss in de vermogensmarkt onzeker over de keuze van te financieren projecten door 
ondernemers.. Ze zullen kosten maken voor het zoveel mogelijk verzamelen van informatie. Dit 
wordtt screening genoemd. Ze weten echter dat ze nooit alle informatie zullen kunnen verkrijgen 
enn dat er een kans is dat ze de verkeerde projecten financieren - adverse selectie. Financiers 
kunnenn er voor kiezen vanwege de onzekerheid projecten niet te financieren, met andere 
woordenn te rantsoeneren. Ondernemers kunnen op hun beurt trachten signalen af te geven 
waarmeee ze financiers kunnen overtuigen van de waarde van hun projecten - signalling. Als 
ondernemerss niet alle informatie over hun projecten kunnen overbrengen aan potentiële 
financiers,, zullen ze er soms voor kiezen een project niet uit te voeren omdat de financiering 
ervann te duur zou zijn, waardoor onderinvestering optreedt. 

Add D. Als een ondernemer exclusieve informatie heeft over het verloop van zijn project en over 
zijnn eigen betalingsgedrag, kan hij een voordeel voor zichzelf halen. Hij kan afwijken van 
afsprakenn zonder dat de financier het ziet - moral hazard. Financiers zijn vanwege dit informa-
tieprobleemm onzeker over het verloop van het project en over de terugbetaling. Ze zullen een 
hogeree prijs vragen voor het vermogen. Bovendien kan een hogere prijs voor het vermogen op 
zichzelff  een moral hazard in de hand werken. Om dit probleem in te perken maakt de financier 
kostenn voor toezicht - monitoring - en maakt de ondernemer kosten voor de uitvoering van 
contracten,, rapportering, garantstelling of andere voor de ondernemer disciplinerende mechnis-
menn - bonding. Monitoring en bonding verlagen de onzekerheid bij de financier en derhalve de 
vermogenskostenn voor de ondernemer. Het goed onderhouden van een agency-relatie kan het 
probleemm van moral hazard echter niet uitbannen. 

Add E. Volkomen concurrentie kan worden verstoord doordat financiers en ondernemers niet 
evenn groot en even actief zijn. Een veel grotere financier bijvoorbeeld kan de ondernemer 
afhankelijkk maken. Door de financier in de loop der tijd verworven informatie over het gedrag 
vann de ondernemer kan de ondernemer niet gemakkelijk aan een andere financier overdragen. 
Dee financier heeft dan de kans andere prijzen te gaan zetten. Aan de andere kant kan een 
financierr die groter is of een meer bekende reputatie heeft dan de onderneming ook goedkoper 
vermogenn aantrekken; hij kan dat voordeel doorgeven aan de ondernemer. 
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Dee fricties belemmeren het ontstaan van een perfect evenwicht zoals bedoeld door Walras en 
verhogenn de vermogenskosten als de ondernemer genoodzaakt is externe financiering te zoeken. 
Dee fricties kunnen elkaar versterken: ex-ante informatie-asymmetrie en adverse selectie 
verhogenn prijzen en kunnen daarmee een moral hazard induceren. Voor de vermogensmarkt 
bestaatt de na te streven situatie uit voldoende mogelijkheden voor spaarders om hun vermogen 
aann te wenden, voldoende mogelijkheden voor ondernemers om aan fondsen te komen, en een 
marktmechanismee dat zorgt voor een allocatie die de totale welvaart in een economie verhoogt. 
Dezee situatie voor de vermogensmarkt wordt nagestreefd bij het zoeken naar kosteneffectieve 
oplossingenn voor de fricties. In de volgende paragraaf gaan we na hoe de genoemde kosten en 
onzekerhedenn kunnen worden verlaagd met de inschakeling van banken. 

2.22 Het comparatief voordeel van banken 

2.2.11 Inleiding 
Inn deze paragraaf presenteren we verscheidene theorieën uit de financiële intermediatie-
literatuurr over de toegevoegde waarde van banken in de primaire vermogensmarkt. Zoals 
gesuggereerdd in de vorige paragraaf kunnen fricties financieringsrelaties kostbaar of onmogelijk 
maken.. De theorieën laten zien hoe banken de kosten van fricties kunnen verminderen en 
financieringsrelatiess mogelijk kunnen maken. De kosten worden hier gedefinieerd als alle 
mogelijkee kosten die in het first-best geval niet hoeven worden gemaakt; in het beste geval heeft 
dee ondernemer al het benodigde vermogen zelf. We gaan er hierbij vanuit dat alle kosten die 
eenn financier maakt ten behoeve van de transactie of de relatie uiteindelijk door de ondernemer 
wordenn gedragen. We volgen hier de soorten kosten uit overzichtstabel I. In paragraaf 2.2.5 
volgtt een argument waarom alle financiers van een onderneming er baat bij hebben dat een 
bankk een aanzienlijk deel van de financiering verzorgt. Paragraaf 2.2.6 vat samen. 

2.2.11 Operationele transactiekosten 
Inn deze paragraaf passeren theorieën de revue die gericht zijn op de verlaging van operatio-
nelee transactiekosten in de vermogensmarkt: kosten van reizen naar een tegenpartij (als er 
geenn telecommunicatie mogelijk is), het zoeken van een tegenpartij, de communicatie, de 
organisatiee van de handel, registratie en administratie en het creëren van of transformeren 
naarr de gewenste financiële titels. Uit de theorieën in deze paragraaf volgt dat de concentratie 
vann de transacties bij banken schaalvoordelen geeft. Het inschakelen van een intermediair 
leidtt op zichzelf tot extra kosten. Als marktpartijen echter zelf alles hadden moeten regelen, 
haddenn ze meer kosten moeten dragen. Bepaalde vaste kosten zijn voor vele marktpartijen 
dezelfde.. Bij concentratie van de transacties kunnen deze kosten door meer marktpartijen 
wordenn gedragen. Concentratie is op zich echter geen exclusief voordeel van banken. 
Individuenn kunnen zich op markten ook concentreren. Er zal duidelijk worden wanneer de 
concentratiee bij een bank afwijkt van de concentratie op een plaats, op een fysieke markt: 
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namelijkk als de bank claims op zichzelf creëert en als de specifieke expertise van de bankier 
essentieell  wordt. 

Wee behandelen achtereenvolgens de theorieën van Gurley & Shaw, van Benston c.s. en van 
Williamson.. Gurley & Shaw (1960) zien transformatie als de belangrijkste taak van banken: 
hiermeee creëren banken liquiditeit in de markt. Doordat banken vele transformaties doorvoeren 
enn hun kosten voor een deel vast zijn, behalen ze schaalvoordelen. Benston c.s. (1972, 1976, 
1982)) werken de schaalvoordelen door de concentratie van en specialisatie in financieringen 
verderr uit. Williamson (1979) spreekt ook van schaalvoordelen uit concentratie en specialisatie 
maarr voegt het concept van specificiteit toe: hoe hoger de specificiteit van een transactie, des te 
groterr het voordeel dat een specialist kan halen. De paragraaf eindigt met het argument dat 
bankenn voor zowel ondernemers als spaarders en beleggers meer liquiditeit kunnen creëren. 

Transformatie Transformatie 
Eenn reductie in de vaste organisatiekosten van een vermogensmarkt kan een reden zijn geweest 
voorr het opzetten van banken in den beginne, dat wil zeggen in het Duecento in Italië. Lange 
tijdd is dit ook in de economische theorie een aanvaardbare verklaring gebleven, getuige het 
werkk van Gurley & Shaw (1960). Marktpartijen die een tegenpartij zochten voor handel in 
financiëlee titels konden zich simpelweg begeven naar een banca en aldaar hun wensen kenbaar 
maken.. De bankiers werden ingezet voor market making, het soepeler laten verlopen van de 
marktt door voor eigen rekening te handelen. Hierbij voerden ze transformaties door van de 
groottee van de verhandelde financiële titels, de looptijden van overeenkomsten en het risico van 
liquiditeitt en waardeverlies. Hoe meer transacties ze regelden, des te efficiënter ze dat konden 
doen.. Het totaal van afgehandelde financiële transacties was voldoende groot voor de spreiding 
vann krediet- en liquiditeitsrisico (Gurley & Shaw 1960, 194). De omvang van het totaal van 
transactiess stelde bankiers in de gelegenheid diverse specialistische financiële diensten tegen 
lagee kosten uit te voeren. Voor de individuele deelnemers aan de markt zouden deze kosten van 
hett vinden van een tegenpartij, het arrangeren van de juiste transactie qua looptijd en risico en 
vann communicatie vele malen hoger zijn geweest. 

Specialisatie Specialisatie 
Ookk de eerste theorieën over financiële intermediatie zoeken een bestaansrecht in een voordeel 
uitt operationele transactiekosten (Benston 1972, Benston & Smith 1976). De reductie in 
transactiekostenn is volgens deze theorie mogelijk via drie verschillende comparatieve voordelen 
(Benstonn & Smith 1976, 222): schaalvoordelen in zoekkosten, in kredietverlening en in 
informatieverzameling. . 

Bankenn bereiken schaalvoordelen door te opereren op een plaats, omdat de fysieke verzameling 
vann cliënten een beperking van de noodzaak tot reizen betekent. Banken kunnen zoekkosten 
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aanzienlijkk verlagen door te opereren op een plaats namens alle cliënten, waardoor cliënten 
elkaarr niet meer hoeven te zoeken. Doordat een bank titels transformeert en claims op zichzelf 
creëert,, is het niet eens noodzakelijk dat de marktpartijen elkaar werkelijk vinden, wat de 
zoekkostenn overbodig maakt. De eliminatie van zoekkosten door de creatie van claims op 
zichzelff  geeft de bank een comparatief voordeel. 

Dee specialisatie in de kredietverlening, in de productie van bepaalde financiële titels of het 
verlenenn van financiële diensten zal transacties steeds efficiënter mogelijk maken. Verder 
behalenn banken schaalvoordelen door diversificatie: de omvang van de portefeuille kredieten 
steltt banken in staat risico's zo te spreiden dat het resulterende, overblijvende risico klein is 
(Benstonn & Smith 1976, 224). Transformaties kunnen juist door banken het meest kosteneffec-
tieff  worden doorgevoerd, doordat ze zowel hun activa als hun passiva met een voldoende grote 
schaall  kunnen diversifiëren. Banken kunnen financiële claims aanbieden aan de spaarders met 
eenn stabielere opbrengst dan de laatste in de markt kunnen krijgen, de zogenoemde deposito-
contracten.. Een bank zal deze claim alleen uitgeven als de mogelijkheid te verliezen - het risico 
opp de activa - gereduceerd is tot nul. Als een bank zeer veel ondernemingen financiert en als 
dezee ondernemingen onafhankelijk verdeelde, begrensde opbrengsten kennen, dan daalt de kans 
opp verlies tot nul en diversifieert de bank het risico van de kredietportefeuille. De beloftes op 
depositoo contracten die daardoor mogelijk zijn, voldoen aan de behoefte aan liquiditeit bij de 
spaarders,, hoe verschillend hun voorkeuren voor grootte of looptijden verder ook zijn. Diversi-
ficatiee van zowel activa als passiva geeft banken zo een meerwaarde. 

Bankenn kunnen volgens Benston c.s. gemakkelijker en goedkoper informatie verkrijgen van de 
individuelee marktpartijen, omdat van de banken wordt verwacht dat ze handelen in eenieders 
belangg en de informatie vertrouwelijk zullen behandelen. In deze theorie gaat het overigens 
alleenn om het verzamelen zelf. De invloed van informatie op transacties wordt door Benston c.s. 
nogg niet uitgewerkt. 

Dee schaalvoordelen van banken verdwijnen als ze te groot worden. Met het groeien van de 
omvangg van een bank worden zelfs schaalnadelen waargenomen (Benston e.a. 1982): hoe groter 
dee bank, des te hoger de kosten per transactie. De capaciteit van banken tot het verwerken van 
informatiee en het bedienen van cliënten is hier essentieel. Met andere woorden: een bank mag 
well  groeien maar niet sneller dan haar verwerkingscapaciteit. Deze capaciteit en de optimale 
schaall  groeit dus met de ontwikkeling van nieuwe technologische mogelijkheden. 

SpecificiteitSpecificiteit en illiquiditeit 
Bankenn kunnen projecten financieren met contracten die voor andere marktpartijen te illiquide 
warenn geweest. De illiquiditeit van de contracten wordt veroorzaakt door specifieke kosten door 
dee specifieke kenmerken van een titel. Dit betreft de looptijd, de grootte van het financierings-
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bedragg per contract en het risicoprofiel. Met name de transformatie van het risicoprofiel is hier 
vann belang, omdat voor die transformatie specialistische kennis nodig is. De wet van de grote 
getallenn is niet voldoende voor risicospreiding. De acceptatie van risico's, het doorzien van de 
geaccepteerdee risico's, is evenzeer belangrijk. Soorten risico zijn bijvoorbeeld kredietrisico 
(kanss op terugbetaling), het gerelateerde wanbetalingsrisico (kans op uitstel van betaling of 
faillissement),, en bedrijfsrisico (kans op succes van een specifiek bedrijf). Door het risico van 
dee kredieten te absorberen kan de bank ondernemers wel de benodigde financiering verschaffen 
diee ze op de markt niet hadden kunnen krijgenS. De transformatie door de bank creëert liquidi-
teitt in de markt. 

Dee kosten door illiquiditeit en het voordeel van transformaties nemen toe naarmate de gevraag-
dee transacties specifieker zijn. Deze specificiteit hangt volgens Williamson (1979, 239) af van 
(1)) onzekerheid, (2) de frequentie waarmee een dergelijke transactie wordt herhaald, en (3) de 
matee waarin duurzame transactie-specifieke extra investeringen nodig zijn. Williamson merkt 
hierbijj  op dat de onzekerheid over een transactie of een relatie ook afhankelijk is van de andere 
tweee kenmerken. 

Inn welke mate een titel of project specifiek is, kan volgens Williamson worden beoordeeld door 
dee eenvoud waarmee de transactie kan worden vergeleken en geverifieerd. Als vergelijking en 
verificatiee gemakkelijk zijn, kan de transactie op de marktplaats worden afgesloten. Als dat 
echterr moeilijk gaat, en als er extra investeringen nodig zijn om deze specifieke transactie te 
beoordelenn en af te handelen, dan is een aparte organisatie wenselijk (Williamson 1979, 259). In 
financieringsrelatiesfinancieringsrelaties zijn verscheidene gevallen denkbaar waarin de vergelijking en verificatie 
vann de waarde van een titel of project moeilijk is. Als individuen in de markt dat zelf zouden 
moetenn doen, zou ze dat veel kosten. Dergelijke specifieke transacties worden dan te kostbaar 
enn wellicht nooit afgehandeld, tenzij ze worden overgenomen door een specialist. 

DeDe waarde van liquiditeitscreatie door banken 
Dee transformaties door banken zijn van groot belang voor de vermogensmarkt. Zonder de 
tussenkomstt van banken zouden vele marktpartijen - ondernemingen - geen financiële claims 
kunnenn uitgeven, omdat deze onvoldoende verhandelbaar ofwel te illiquide zouden zijn. 
Liquiditeitt krijgen ondernemingen niet zomaar in de openbare markt. De schaal van banken kan 
well  liquiditeit creëren. Door diversificatie van de kredietportefeuille verkrijgt een bank een 
stabiell  patroon van opbrengsten voor de deposito's, die zelf ook gediversifieerd zijn om het 
opvraagbaarheidsrisicoo te minimaliseren. De claims van de spaarders zijn liquide. Door 
diversificatiee kan de bank de liquide spaargelden aanwenden voor illiquide leningen. Tegelijk 
vormtt de nagestreefde stabiliteit in activa en passiva de kwetsbaarheid van de banken. Banken 
moetenn inderdaad groot en gediversifieerd genoeg blijven om de uitbetalingen aan depositohou-
derss stabiel te houden. Zodra spaarders vermoeden dat aan de laatste voorwaarde niet wordt 
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voldaan,, kan er een run op de bank ontstaan. Derhalve zullen de banken instabiliteit in de 
uitbetalingsstroomm altijd trachten te voorkomen door krediet-, wanbetalings- en bedrijfsrisico 
vann de verleende kredieten zo goed mogelijk te schatten en zoveel mogelijk te spreiden. Dit 
kunnenn zij ook, doordat ze specialisten zijn in het schatten van deze risico's en toegang hebben 
tott niet-publieke informatiebronnen. Een voldoende grote schaal en voldoende zicht op de 
specifiekee kenmerken van de cliënten zijn essentieel voor de meerwaarde van banken in de 
verlagingg van operationele transactiekosten. 

Resumerendd geeft de concentratie van financiële transacties bij banken en de specialisatie door 
bankenn in deze transacties efficiëntie- en diversificatievoordelen door schaal en overzicht. 
Individuenn hoeven niet langer zelf een tegenpartij te zoeken en te onderhandelen. De banken 
wordenn voor hen de tegenpartij en kunnen elke transactie verzorgen die de cliënten wensen. Het 
efficiëntievoordeell  van banken wordt groter naarmate de wensen van de cliënten minder 
gangbaarr - meer specifiek - zijn. Voor gangbare transacties kunnen individuen net zo goed 
zichzelff  op fysieke markten concentreren. 

2.2.22 Ex-ante informatie-asymmetrie 

Alss tweede soort kosten op de vermogensmarkt noemden we in paragraaf 2.1 de kosten 
veroorzaaktt door onzekerheden uit ex-ante informatie-asymmetrie: kosten vanwege signalling, 
screening,, vermogensrantsoenering en onderinvestering. Het gebrek aan informatie voor het 
afsluitenn van een transactie bergt de noodzaak in zich zoveel mogelijk informatie vooraf te 
producerenn - de screening - en informatie verstrekt door de tegenpartij te verifiëren. Toch zal 
dee geproduceerde informatie altijd onvolledig blijven, doordat bepaalde informatie door iemand 
voorr zich exclusief wordt gehouden, of doordat het eenvoudigweg te duur is om alle gewenste 
informatiee te achterhalen. Het gevaar van adverse selectie blijf t bestaan. Financiers kunnen 
besluitenn niet alle kredietaanvragen te honoreren. Als het adverse selectie-probleem aanleiding 
iss voor financiers gemiddelde waarden toe te kennen, trekken bepaalde ondernemers zich terug 
uitt de vermogensmarkt, waardoor onderinvestering optreedt. Alle kosten impliceren een sociale 
inefficiëntie;; ze waren immers niet nodig geweest als de ondernemers zelf over voldoende 
middelenn hadden beschikt. We behandelen hier theorieën die laten zien hoe banken het pro-
bleemm van ex-ante informatie-asymmetrie kunnen verzachten. 

Alss eerste volgt de theorie van Campbell & Kracaw (1980) over de complementariteit van 
financiëlee intermediatie, informatieproductie en de bescherming van vertrouwelijkheid. 
Campbelll  & Kracaw konden wel aantonen dat banken het informatieprobleem konden ver-
zachtenn door geloofwaardige screening maar niet waarom banken deze diensten goedkoper dan 
anderenn zouden kunnen aanbieden. Bovendien kan de intermediair van Campbell & Kracaw 
ookk een individu zijn. Als tweede volgt de theorie van Ramakrishnan & Thakor (1984) die laat 
zienn dat banken als coalities van individuele intermediairs inderdaad de informatieproductie 
behalvee geloofwaardig ook efficiënt kunnen verzorgen. 
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Signalling Signalling 
Eenn ondernemer kan de waarde van zijn projecten met informatie trachten aan te geven, of door 
mett eigen geld zelf een deel van het risico te dragen (Leiand & Pyle 1977). Dit signaal van de 
ondernemerr is echter niet altijd een oplossing. Leiand & Pyle suggereerden dat banken deze 
situatiee wellicht konden verbeteren; doordat er "iets intrinsiek" is in hun functie in de economie, 
zouu het informatieprobleem kunnen verminderen. 

GeloofwaardigeGeloofwaardige screening 
Campbelll  & Kracaw (1980) concludeerden dat banken inderdaad dusdanig konden opereren dat 
hett informatieprobleem werd verminderd maar dat de intermediatie op zich daarvoor niet 
voldoendee was. Een geloofwaardige intermediair moet volgens hen zelf mede risico dragen van 
dee projecten waarvoor hij geld aantrekt. Met deze eigen investering toont een intermediair aan 
datt de informatie die hij aan cliënten geeft over het project juist is. Tegelijkertijd kan de 
intermediairr informatie vertrouwelijk behandelen, zoals de gefinancierde ondernemers wensen. 
Wee volgen hier hun redenering. 

Campbelll  & Kracaw hanteerden een kader van perfecte markten, met twee verschillen: 
productenn zijn niet homogeen van kwaliteit en informatie is ongelijk verdeeld en moeilijk 
overdraagbaar.. In dit kader zochten ze een evenwicht van rationele verwachtingen in de markt 
voorr primair vermogen, waar twee soorten ondernemingen financiering zochten: goede en 
slechtee ondernemingen. De ondernemingen waren even groot, hun projecten hadden dezelfde 
looptijdd enzovoort, met het verschil dat de ene soort onderneming in werkelijkheid slechtere 
resultatenn in het vooruitzicht had dan de gemiddelde, en de andere soort betere. Toch werden de 
ondernemingenn gelijk gewaardeerd. Het probleem was hoe de ondernemingen van elkaar te 
onderscheiden,, met andere woorden potentiële adverse selectie te voorkomen. 

Eenn individu zou in deze situatie nooit informatie gaan verzamelen, omdat op het moment dat 
hijj  het zou gebruiken, het informatievoordeel verloren zou gaan door de onmiddellijke verwer-
kingg van informatie in de prijzen. Zelf informatie verzamelen kost hem eenvoudigweg te veel 
(indienn geen geld, dan wel moeite). Zelfs als de bedrijven het individu zouden betalen voor 
informatieproductie,, zou het onderscheid nog niet duidelijk worden. De slechte bedrijven 
hebbenn net zoveel te verliezen als de goede ondernemingen te winnen hebben, namelijk het 
verschill  tussen de werkelijke waarde van de onderneming en de gemiddelde waarde. Beide 
soortenn ondernemingen zouden het individu hetzelfde betalen. 

Alss de deelnemers in de markt volkomen eerlijk zouden zijn, en als er twee of meer informatie-
producentenn zouden zijn, dan zou een evenwicht mogelijk zijn waarbij goed van slecht wordt 
onderscheiden.. De goede ondernemingen zouden dan immers maar één informatie producent 
hoevenn te betalen, voor het bedrag van hun onderwaardering,, en zo hun informatie in de markt 
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brengen.. De slechte bedrijven zouden alle informatie-producenten moeten betalen, omdat er 
anderss informatieproducenten over zouden blijven die de lagere waarde bekendmaken. Dat 
zoudenn de slechte ondernemingen nooit volhouden. 

Alss de informatie-producenten echter niet altijd eerlijk zijn, zouden ze zelfs kunnen doen alsof 
zee de juiste informatie produceren, terwijl ze feitelijk geen moeite doen. Of ze zouden slechts 
eenn deel van de werkelijk verzamelde informatie in de markt brengen, en het overige voor 
zichzelff  houden, zodat ze zelf een informatievoordeel overhouden. Alleen als ze gedwongen 
wordenn alle geproduceerde informatie te gebruiken voor hun eigen portefeuille investeringen, 
zullenn ze de volledig juiste informatie geven. Hiertoe moet het bedrag dat ze in hun eigen 
portefeuillee investeren zo hoog zijn dat ze meer dan dat zouden verliezen indien hun informatie 
incorrectt zou zijn. Als ze daartoe worden gedwongen, kunnen ze niets anders dan eerlijk de 
informatiee weergeven. Goede ondernemingen zullen dan van slechte ondernemingen kunnen 
wordenn onderscheiden en een deel van het adverse selectie-probleem wordt opgelost. 

Doorr zelf in hun portefeuille investeringen op te nemen van de bedrijven waarop de informatie 
betrekkingg heeft, toont de informatieproducent aan dat de informatie ten minste enige waarde 
heeft.. Dit is inderdaad een deeloplossing voor het adverse selectie-probleem, al is het geen 
efficiëntee oplossing voor het systeem. Immers, alleen de informatieproducenten met voldoende 
initieell  vermogen kunnen erin meegaan. Informatieproducenten die wellicht beter of goedkoper 
kunnenn opereren, maar die onvoldoende initieel vermogen hebben, zijn niet in staat de juistheid 
vann hun informatie te ondersteunen met eigen acties. 

Campbelll  & Kracaw toonden aan dat intermediatie alleen niet voldoende is voor het probleem 
vann kwaliteitssignalering. De investering met eigen geld in de betrokken bedrijven is essentieel, 
omdatt cliënten moeten kunnen zien dat de informatieproducent dat doet. In deze situatie is het 
mogelijkk bepaalde informatie vertrouwelijk te houden. Met andere woorden: intermediatie, de 
vertrouwelijkee productie van informatie en de verlening van financiële diensten zijn hier 
complementair.. Geen andere marktpartij kan hiervoor substituut zijn als cliënten enerzijds 
vertrouwenn vereisen en anderzijds de juiste prijzen. 

Dee productie van informatie kan dus een specifieke taak zijn van banken, waarbij van hen wordt 
verwachtt dat ze de informatie vertrouwelijk behandelen. In werkelijkheid zien we inderdaad dat 
bankenn informatie verzamelen en controleren, maar dat ze deze informatie nooit direct doorge-
venn aan de geldverschaffende cliënten. De bank betaalt deze cliënten uit, en door de wijze 
waaropp de bank met hun geld omgaat en de wijze waarop de bank zelf meegaat in investeringen 
inn ondernemingen vertrouwen de cliënten erop dat ze worden uitbetaald zoals beloofd. De 
productiee van informatie door de banken dient dus niet om de cliënten te voorzien van informa-
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tie,, maar om de onzekerheid onder cliënten te verminderen en bij de banken een stabiele 
uitbetalingsstroomm te behouden. Zo verminderen banken de onzekerheid van adverse selectie. 

EfficiënteEfficiënte screening 

Dee intermediair van Campbell & Kracaw kon een individu zijn. De inefficiënte oplossing die 
volgtt uit de noodzaak tot voldoende initieel vermogen bij de intermediair impliceert een 
suggestie:: groepen van intermediairs hebben een groter vermogen, wat een motivatie kan zijn 
voorr een individuele intermediair zich aan te sluiten bij een groep. Een andere verklaring kan 
zijnn dat met de samenwerking tussen individuele intermediairs schaalvoordelen optreden, 
waardoorr het mogelijk wordt bedrijven bij voortduring te observeren en een continue stroom 
vann informatie te produceren. Als een dergelijke groep dit gaat doen namens vele individuele 
kleineree financiers, worden de totale kosten van informatieproductie aanzienlijk verlaagd 
(Draperr &Hoag 1978). 

Omm te kunnen profiteren van schaalvoordelen willen individuele informatieproducenten zich bij 
eenn groep van informatieproducenten aansluiten. Voorwaarde voor succes van zo'n groep is dat 
iederr individu zich evenzeer inzet voor zijn werk als het deed toen het nog onafhankelijk van 
anderenn opereerde. De groep moet derhalve een coalitie zijn, waarbinnen gecoördineerd en 
gecontroleerdd wordt. Behalve dat de verwachte resultaten toenemen door diversificatie, kunnen 
dee potentiële verliezen vanwege moral hazard ook dalen met groepsgrootte - in dit geval de 
neigingg van individuen te profiteren van anderen zonder zichzelf in te zetten. De tweede en 
essentiëlee voorwaarde voor succes hangt samen met de eerste: de individuen moeten elkaar 
voldoendee kunnen corrigeren (Ramakrishnan & Thakor 1984, 416). Dan zal een coalitie van 
informatieproducentenn meer succes kunnen halen dan een individu. We volgen hier de redene-
ringg van Ramakrishnan & Thakor. 

Eenn intermediair die een zekere uitbetaling aan een spaarder belooft, draagt daarvoor de 
verantwoordelijkheid.. De intermediair profiteert van de transactie als de opbrengst die hij krijgt 
uitt de allocatie hoger is dan de beloofde uitbetaling aan de spaarder plus zelf gemaakte kosten. 
Hett inkomen van de intermediair is hoger wanneer gefinancierde projecten slagen dan wanneer 
zee mislukken. Daarom wil een intermediair informatie verzamelen, opdat hij de mogelijke 
opbrengstenn beter kan schatten. Als hij helemaal geen informatie verzamelt, loopt hij een groter 
risicorisico met mislukkkingen te blijven zitten. Het inkomen van de intermediair is derhalve 
afhankelijkk van de betrouwbaarheid van zijn informatieproductie (Ramakrishnan & Thakor 
1984,, 425). Als hij echter deelneemt aan een coalitie van intermediairs die informatie produce-
ren,, is er een kans dat hij een goed inkomen krijgt, zelfs wanneer hij zelf weinig informatie 
produceertt en voldoende anderen wel. Hoe groter de groep is, des te groter de verleiding om 
zelff  niets te doen en toch van het diversificatievoordeel te profiteren (het probleem van moral 
hazardhazard in teams). 
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Err is een oplossing voor dit moral /jozarrf-probleem. Om de stabiele opbrengstenstroom te 
behoudenn en om het diversificatievoordeel niet teniet te doen met moral hazard door de 
intermediairss in de coalitie, controleren de intermediairs binnen de coalitie elkaar. Ze verdelen 
onderlingg de taken en controleren of iedereen doet wat hij behoort te doen. Zolang het interne 
toezichtt goed werkt en iedereen gemotiveerd kan worden te doen wat hij moet doen, blijf t het 
diversificatievoordeell  behouden. In dat geval kunnen de individuele intermediairs blijven 
profiterenn van de lagere kosten in de coalitie en prefereren ze het werken in een coalitie boven 
individueell  werken. 

Ookk hier is de oplossing het meest efficiënt als het aantal intermediairs in de bank beperkt is en 
alss de grootte van de bank beperkt is, zodat intern toezicht kan werken. Met een dergelijk intern 
toezichtt is het mogelijk contracten binnen de organisatie te schrijven die een zeker inkomen 
belovenn aan de deelnemende intermediairs, op voorwaarde dat ze zich zoveel als mogelijk 
inzettenn bij de productie van informatie. Dergelijke contracten kunnen alleen worden geschre-
venn als het inkomen van de bank als geheel ook stabiel is. De coalitie kan deze stabiele stroom 
inkomenn alleen bereiken als iedere intermediair inderdaad de juiste informatie produceert over 
dee allocaties (Ramakrishnan & Thakor 1984,423). 

Behalvee diversificatie kan er nog een reden zijn voor een individuele intermediair om tot een 
coalitiee toe te treden: de mogelijkheid informatie te delen met andere intermediairs (Millon & 
Thakorr 1985). Elke intermediair zal proberen de juiste informatie te vinden en weer te geven, 
maarr iedereen weet dat de mogelijkheid bestaat dat de informatie niet goed is. Informatie is 
nooitt perfect, er is altijd ruis. De kans perfecte informatie te verkrijgen is echter niet nul. 
Deelnamee aan een coalitie kan dan twee voordelen hebben. Ten eerste stijgt de kans perfecte 
informatiee te verkrijgen als de intermediairs overeenkomen al hun informatie onderling door te 
geven:: als nu één intermediair het geluk heeft de perfecte informatie te hebben, heeft iedereen 
dezee informatie. Ten tweede zijn de voordelen van een coalitie groter naarmate een individuele 
intermediairr het meer vervelend vindt om moeite te doen voor de juiste informatie zonder dat 
hijj  juiste informatie verkrijgt (Millon & Thakor 1985). 

Dee voordelen van het delen van informatie en de effectiviteit van intern toezicht gaan niet per se 
opp voor banken alleen. Ze kunnen ook gelden voor instellingen die slechts (publieke) informatie 
producerenn en die geen financieringen verzorgen. Het verschil tussen dat soort instellingen en 
bankenn ligt in de verwerking van vertrouwelijke informatie en de toegang tot niet-publieke 
informatiee die banken hebben vanwege hun exclusieve positie in het betalingssysteem. Banken 
kunnenn de continue kasstromen van cliënten volgen als dat nodig is. De genoemde voordelen 
gaann daar verder dan het delen van publieke informatie, zoals bedoeld in de theorie van Millon 
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&&  Thakor. Bovendien heeft de creatie van claims op zichzelf en het dragen van risico over de 
projectenn in kwestie een expliciete meerwaarde, zoals in 2.2.1 uitgewerkt. 

Slot Slot 
Efficiëntee en geloofwaardige screening door banken voor het afsluiten van financiële transacties 
heftt het probleem van ex-ante informatie-asymmetrie niet op maar verlaagt wel de kosten ervan. 
Doorr zelf met eigen vermogen van de bank risico te dragen over gefinancierde projecten 
kunnenn banken communiceren dat ze het beschikbare vermogen verantwoord alloceren. Door 
bovendienn in coalities van individuele bankmedewerkers te opereren kunnen banken kredietrisi-
coo spreiden en intern toezien op de inzet van de bankmedewerkers, wat het resultaat verbetert. 
Nogg steeds zullen echter niet alle kredieten worden toegekend, doordat de banken aanvragen tot 
eenn bepaald bekend risico accepteren. Nog steeds zullen er ondernemers zijn die hun projecten 
niett voor de volle waarde getaxeerd zien in de markt. Er zullen wel meer transacties kunnen 
wordenn afgesloten dan in een markt zonder banken en daarmee voegen ze waarde toe. 

2.2.33 Ex-post informatie-asymmetrie en agency-kosten 

Inn paragraaf 2.1 lieten we zien dat de derde soort kosten op de vermogensmarkt wordt veroor-
zaaktt door ex-post informatie-asymmetrie, ofwel informatie-problemen na het afsluiten van een 
financieringscontractt en tijdens het bestaan van een financieringsrelatie. Door de geringe 
waarneembaarheidd en verifieerbaarheid van het gedrag van een persoon ontstaat de gelegenheid 
voorr debiteuren zich anders te gedragen dan bij het afsluiten van het contract was afgesproken: 
eenn moral hazard. Financiers wensen moral hazards te beperken en het gedrag van hun 
debiteurenn te beïnvloeden om het rendement op hun financieringen zo voorspelbaar mogelijk te 
houden.. Het beïnvloeden van het gedrag van een debiteur tijdens de financieringsrelatie wordt 
monitoringmonitoring genoemd. De invloed wordt uitgeoefend door toezicht en verificatie, maar ook via 
hett geven van de juiste prikkels aan de debiteur. De prikkels zorgen ervoor dat het in het belang 
vann een debiteur is om in het belang van de financier te gaan handelen. De monitoring dient net 
alss de screening zo efficiënt mogelijk te worden uitgevoerd. De ondernemer kan zelf bijdragen 
aann verlaging van de kosten van ex-post informatie-asymmetrie door middel van bonding: het 
contractueell  vastleggen van zijn verplichtingen, het rapporteren van zijn resultaten en het 
afgevenn van garanties. 

Inn deze paragraaf laten we zien hoe banken het probleem van ex-post informatie-asymmetrie 
kunnenn verzachten en de kosten ervan verlagen. Als eerste passeert de theorie van Chan (1983) 
overr de verificatie van ondernemers' rapportages. Als tweede behandelen we de theorie van 
Diamondd (1984), waarin een bank zowel de onzekerheid als de kosten van ex-post informatie-
asymmetriee tot een minimum kan beperken door effectieve en efficiënte monitoring. Als derde 
beargumenterenn we waarom banken ook bonding-kosten kunnen verlagen. 
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GeloofwaardigeGeloofwaardige verificatie 
Chann (1983) laat zien dat verificatie door een intermediair geloofwaardiger zal zijn dan 
verificatiee door een individuele belegger. De intermediair wordt betaald voor zijn financiële 
dienstverlening.. De geloofwaardigheid van verificatie door een financieel intermediair is hoger, 
doordatt de kans dat een ondernemer door een intermediair wordt gecontroleerd die zelf geen 
kostenn draagt groter is dan de kans dat hij door een individuele belegger wordt gecontroleerd 
diee zelf de kosten moet dragen van de verificatie. De essentie van de toegevoegde waarde van 
dee financieel intermediair is in dit geval het overnemen van bepaalde toezichtstaken van de 
financierr en de efficiënte en effectieve uitvoering daarvan. 
Inn de theorie van Chan (1983) wordt risicodragend vermogen verschaft aan ondernemers die 
regelmatigg moeten worden gecontroleerd. Elke individuele belegger wil zich ervan verzekeren 
datt de ondernemers niet meer risico's nemen dan zij zeggen op de contract-datum. De zekerheid 
vann een controle disciplineert een ondernemer, waardoor hij zich zal houden aan initiële 
afspraken.. Als het echter kostbaar is om te verifiëren of als de informatie moeilijk te doorgron-
denn is, heeft een ondernemer een kans om niet te worden betrapt op afwijkend gedrag. Hij heeft 
dann de neiging projecten te ondernemen die hem minder moeite kosten en meer kunnen 
opbrengen,, maar die te risicovol zijn voor de financier. Als beleggers weten dat deze praktijk 
voorkomt,, zullen ze de markt voor dergelijke financieringen niet eens betreden (Chan 1983, 
1544). . 

Alss de beleggers echter hun fondsen doorgeven aan de ondernemers via een bemiddelende 
instelling,, dan is het de intermediair die de ondernemer wil verifiëren. De intermediair heeft er 
belangg bij de uitkomst van de ondernemers' projecten in de gaten te houden, omdat uit de 
uitbetalingenn van de ondernemers aan de intermediair de beleggers moeten worden betaald. 
Omdatt de beleggers de intermediair betalen voor de diensten, kan deze zich gedragen alsof er 
geenn kosten van verificatie gedragen hoeven te worden. In dat geval weten de ondernemers dat 
zee altijd betrapt zullen worden en hebben ze niet langer de neiging onjuiste informatie te geven 
off  af te wijken van afspraken. 

GeloofwaardigeGeloofwaardige en efficiënte monitoring 
Inn Chan (1983) blijkt dat de delegatie van verificatie aan een intermediair het informatiepro-
bleemm vermindert. Diamond (1984) suggereert dat de delegatie van de gehele monitoring aan 
eenn bank het informatieprobleem tot een minimum kan beperken. Dit komt door een combinatie 
vann kenmerken van financiële intermediatie: 
1.. De concentratie van de informatieproductie- en toezichtstaak bij een gespecialiseerde 

instellingg geeft schaalvoordelen. 
2.. De bank schrijft schuldcontracten die de debiteur geen ruimte geven af te wijken van 

afbetalingsafspraken,, tenzij hij echt niet kan betalen. 
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3.. De bank creëert claims op zichzelf die depositohouders het recht geven op vaste uitbetalin-
gen,, wat ook de bank zelf aanzet tot het veiligstellen van een stabiel inkomstenpatroon door 
voldoendee toezicht op debiteuren en door spreiding. 

4.. Een bank kan bij voldoende grote schaal zowel kredietuitzettingen als verplichtingen 
diversifiëren,, zodat uitbetalingsbeloftes inderdaad gehouden kunnen worden. 

5.. De bank zal informatie over gefinancierden vertrouwelijk kunnen houden, zolang ze zelf haar 
beloftess houdt. Om zich aan beloftes te houden, moet de bank de monitoring van debiteuren 
goedd blijven uitvoeren. 

Hett informatieprobleem wordt tot een minimum beperkt: ondernemers hoeven hun informatie 
niett publiek te maken, spaarders zijn zeker van uitbetalingen, en de noodzakelijke monitoring 
wordtt efficiënt uitgevoerd. In deze paragraaf volgen we in vijf alinea's de redenering van 
Diamondd (1984) over de genoemde vijf kenmerken. Daarna nuanceren we de theorie door enige 
implicatiess te behandelen. 

1.1. Schaalvoordelen in toezicht 
Voortdurendee controle van ondernemers is een kostbare manier voor individuele beleggers om 
hunn geld te bewaken. De concentratie van deze taak bij een gedelegeerde toezichthouder zou 
schaalvoordelenn opleveren. Echter, de individuele beleggers moeten dan tevens het risico 
dragenn van potentieel verlies in het geval dat de gedelegeerde zijn taak verkeerd uitvoert, de 
zogenoemdee delegatiekosten (Diamond 1984, 398). De beleggers hebben drie keuzes: geen 
toezichtt houden, zelf toezicht houden of toezicht delegeren. Zonder toezicht zijn er geen directe 
kostenn maar het potentiële verlies door moral hazard bij de debiteuren is groot. Als iedereen zelf 
toezichtt houdt, zijn de kosten zeer hoog, temeer daar vele financiers hetzelfde toezicht uitoefe-
nenn en derhalve dubbel werk verrichten. Evenzo zullen er financiers zijn die profiteren van het 
toezichtt door de anderen en zelf niets doen: een free riding-probleem. Het gevolg kan zijn dat 
niemandd meer gemotiveerd is toezicht te houden; de kosten van die situatie zijn weer de kosten 
vann moral hazard. Als beleggers de taak delegeren zijn er kosten van delegatie. De delegatie-
kostenn kunnen ook worden gezien als de kosten om de gedelegeerde zo te motiveren dat het 
toezichtt op juiste wijze gebeurt. Welnu, delegatie van toezicht zal plaatsvinden als de kosten 
vann niet-delegeren - de indirecte moral hazard-kosien dan wel de vele individuele toezichts-
kostenn - hoger zijn dan de kosten van wèl delegeren - de toezichtskosten van alleen de 
gedelegeerdee plus de kosten van delegatie. Door schaalvoordelen zullen de toezichtskosten van 
dee gedelegeerde (de bank) lager zijn dan de kosten van alle individuen samen. Er zal derhalve 
wordenn gedelegeerd als de delegatiekosten voldoende laag zijn. 

2.2. Effectieve schuldcontracten 
Alss de bank geen initieel vermogen van zichzelf heeft maar alleen fondsen van spaarders 
transformeertt naar fondsen voor ondernemers, is het voor de bank noodzakelijk te zorgen dat 
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tenn minste de beloofde betalingen aan de spaarders binnenkomen uit de allocaties. Het kan 
echterr voorkomen dat een ondernemer door omstandigheden niet in staat is aan de bank uit te 
betalenn wat op contractdatum was afgesproken. Het is mogelijk een contract op te stellen tussen 
bankk en ondernemer waarbij de ondernemer alleen zal beweren dat hij niet kan betalen als dat 
werkelijkk zo is: een contract dat zegt een niet-geldelijke straf uit te delen (bijvoorbeeld een 
lijfstraf,, of een gevangenisstraf) zodra de ondernemer minder betaalt dan het vaste afgesproken 
bedrag.. Dit wordt een deterministisch contract genoemd: alle mogelijke situaties en de daaraan 
gekoppeldee verplichtingen zijn erin gespecificeerd. Townsend (1979) toonde reeds aan dat een 
dergelijkk contract optimaal is in situaties van onvolledige informatie. Dit contract is maatschap-
pelijkk echter niet efficiënt, omdat in het geval dat de ondernemer echt niet kan betalen kosten 
wordenn gemaakt waartegenover geen tegenprestatie staat, wat een verlies voor de maatschappij 
impliceert. . 

3.3. Effectieve depositocontracten 
Hett deterministische schuldcontract is ook mogelijk tussen spaarder en ondernemer zelf en ook 
inn dat geval is het niet maatschappelijk efficiënt. Net zo kan de spaarder, om de bank te laten 
uitbetalenn wat is afgeproken, een dergelijk contract afsluiten met de bank. De bank geeft 
dergelijkee claims op zichzelf alleen uit als hij er zeker van is een opbrengst te halen uit de 
allocatiess die groter is dan de som van de beloofde uitbetalingen aan spaarders, de toezichts-
kostenn en de mogelijke kosten van de straf (Diamond 1984, 400). Merk op dat deze kosten van 
dee straf voor de bank net zo hoog zijn als de kosten van delegatie voor de spaarders: de 
mogelijkheidd van verlies op de allocaties die kunnen worden veroorzaakt door een inadequaat 
toezichtt door de bank (wat de spaarders zullen beweren) of doordat de ondernemers het tij echt 
tegenzat.. Als de bank maar een of een paar allocaties had, zou de overeenkomst niet doorgaan: 
dee kans op een verlies zou te groot zijn. Als de bank voldoende allocaties heeft, kan zo'n 
overeenkomstt wel worden afgesloten. 

4.4. Geloofwaardige uitbetaling door diversificatie 
Alss vele ondernemingen worden gefinancierd, en als deze ondernemingen onafhankelijk 
verdeeldee en begrensde opbrengsten kennen, dan wordt de kans op een verlies nul door 
diversificatie.. De bank kan in dat geval de ondernemingen voorzien van dezelfde financiering 
diee ze van de individuen hadden kunnen krijgen, met het verschil dat de kosten van monitoring 
lagerr zijn. De bank kan uitbetalen aan de spaarders wat is beloofd, op de claims die de bank op 
zichzelff  creëerde. Bedrijfsrisico en kredietrisico worden verlaagd door diversificatie, kredietri-
sicoo wordt beperkt door voortdurend toezicht. Hierdoor is het financieringsrisico voor de bank 
(dee kans dat spaarders niet meer terugkomen) ook laag. Als de bank een dergelijk laag risico 
kann bereiken, is het zelfs overbodig om toezicht te houden op de bank (Diamond 1984,402). 
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5.5. Informatie blijft  vertrouwelijk 
Dee spaarders die hun geld toevertrouwen aan een bank zien alleen het geld dat ze van de bank 
terugkrijgen,, niet het geld dat de bank ontvangt uit de allocaties. De informatie daarover is 
immerss vertrouwelijk. De spaarders moeten erop vertrouwen dat de bank de taak van gedele-
geerdd toezichthouder goed uitvoert en voldoende geld binnenkrijgt uit de allocaties om de 
spaarderss te kunnen uitbetalen. Ze vertrouwen hier ook op, omdat de bank niet alleen met het 
toezichtt ervoor zorgt dat de ondernemers niet afwijken van afspraken, maar tevens profiteert 
vann diversificatievoordelen in de portefeuille allocaties. Het is niet noodzakelijk informatie over 
dee ondernemers door te geven aan de spaarders. 

SlotSlot Diamond (1984) 
Hett voortdurende toezicht en de inherente invloed daarvan op de ondernemers zou wellicht ook 
doorr een andere persoon of instelling op de markt kunnen worden uitgeoefend. De combinatie 
mett het creëren van een stabiele inkomstenstroom is echter alleen mogelijk door een bank als 
dusdanigg de taak van gedelegeerde te geven. Ondernemers die financiering zoeken kunnen 
nooitt op eigen kracht een dergelijk arrangement verkrijgen. Ze kunnen wel uitbetalingen 
belovenn en een straf afspreken als ze die belofte niet nakomen. Ook kunnen ze hun waarde 
voortdurendd proberen te bewijzen door met eigen geld te investeren in hun projecten. Ze kunnen 
echterr nooit het totale lage risico bereiken dat de bank kan bereiken. Bijgevolg zijn arrange-
mentenn via een bank goedkoper voor de ondernemers die de juiste informatie moeilijk kunnen 
overbrengen. . 

Hett deterministische karakter van het contract tussen de bank en de debiteuren vergemakkelijkt 
hett toezicht. Een afspraak met vaste bedragen is gemakkelijk te controleren. De werkelijke 
waardee van de lening is mede afhankelijk van vertrouwelijke informatie die alleen bij de 
debiteurr en de bankier bekend is, of zelfs alleen bij de debiteur. Het vertrouwelijke karakter van 
dezee informatie kan onzekerheid teweegbrengen bij de crediteuren van de bank. Dat banken in 
staatt zijn deze vertrouwelijke informatie op waarde te schatten (de kredietwaardigheidsbeoor-
deling),, is een belangrijke reden waarom spaarders ervoor kiezen hun geld op de bank te zetten 
enn niet direct aan de debiteur te verstrekken (Goodhart 1987). De specifieke aard van bankieren 
ligtt dan in de kredietwaardigheidsbeoordeling. Voor de activa van een bank bestaat dan ook 
geenn publieke prijsvorming (Goodhart 1987 en 1995, 14). Als echter een contract met vaste 
afsprakenn over terugbetaling en vaste vergoedingen niet mogelijk is, bijvoorbeeld als om 
godsdienstigee redenen een vaste rentevergoeding verboden is, wordt het toezicht op de debiteu-
renn moeilijker (bijv. het moral hazard-probleem bij islamitisch bankieren, Tourani Rad 1989). 
Dee redenering van Diamond met schaalvoordelen en minieme delegatiekosten door de aard van 
dee contracten en de aard van het bankieren gaat dan niet langer op. De specifieke aard van 
bankierenn is dan nog steeds de beoordeling van debiteuren maar de hierboven genoemde 
voordelenn kunnen niet opgaan. We spreken in het vervolg dan ook alleen van westerse banken. 
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WatWat is voldoende grote schaal? 
Dee comparatieve voordelen van een bank als gedelegeerd toezichthouder treden alleen op bij 
voldoendee grote schaal in termen van aantal cliënten. Als er weinig spaarders zouden zijn met 
veell  vermogen, zouden hun totale toezichtskosten lager zijn en de wens tot delegatie minder 
sterk.. Toch zouden ze overwegen het toezicht te delegeren aan een bank vanwege een ander 
voordeel,, namelijk bij betalingsmoeilijkheden. De bank specialiseert zich in het identificeren 
vann moeilijkheden bij de ondernemers en is bovendien in zo'n geval in staat sterker op te treden 
alss crediteur waar de financiering is geconcentreerd. Als enige grote crediteur (of een van de 
weinigee grote) staat de bank sterker dan wanneer een groter aantal financiers zou moeten 
onderhandelen.. Dus behalve dat toezicht via een bank goedkoper wordt, wordt het tevens 
effectieverr (Edwards & Fischer 1994, 39). Schleifer & Vishny (1997, 757) noemen in een 
corporatee governance kader Diamonds intermediair de grote crediteur die zowel vanwege zijn 
aandeell  in een bedrijf als vanwege de korte termijn claims effectief toezicht kan houden op de 
onderneming.. Een natuurlijk monopolie zou echter inefficiëntie in de hand werken door de 
verleidingg voor de bank te profiteren van monopoliewinsten. Een monopolie is echter niet 
noodzakelijkk voor het behalen van efficiëntie en effectiviteit. De delegatiekosten dalen namelijk 
naarmatee er meer allocaties zijn. De kostendaling is begrensd door kosten van nul. Bij die grens 
iss een beperkt aantal allocaties nodig, dat de kritische grootte van de bank weergeeft (Krasa & 
Villamill  1995). Dit betekent dat er meer banken kunnen zijn die onderling concurreren, maar 
diee alle de kostenvoordelen kunnen bieden (Edwards & Fischer 1994, 41). Voldoende grote, 
concurrerendee banken zijn voordelig voor zowel spaarders als ondernemers (ook Allen 1993, 
102). . 

OvereenkomstOvereenkomst screening en monitoring argument 
Zowell  in de theorie van Diamond (1984) als in die van Ramakrishnan & Thakor (1984) 
profiterenn banken van de diversificatie van de allocaties op voldoende grote schaal. Om een 
stabielee stroom te kunnen blijven garanderen, moet de bank efficiënt en effectief toezicht 
houdenn op de debiteuren om moral hazards onder ondernemers te voorkomen, en effectief 
internn toezicht houden om moral hazards onder de individuele bankmedewerkers te voorko-
men.. De organisatie van een bank van beperkte grootte maakt dit inderdaad mogelijk. Een 
monopoliee - of onbeperkte groei - zou de efficiëntie en effectiviteit van beide vormen van 
toezichtt aantasten en is derhalve ongewenst. De groei van een bank wordt in deze zienswijze 
gedicteerdd door de technologische mogelijkheden van onderlinge informatie-uitwisseling en 
controle. . 

Bonding Bonding 
Zoalss een ondernemer zelf kan trachten het ex-ante informatieprobleem te verzachten door 
signallingg kan een ondernemer trachten ex-post informatieproblemen te verzachten door middel 
vann bonding. Bonding duidt op het geheel van activiteiten die de ondernemer ertoe aanzetten 
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zichh aan de afspraken te houden. Van een ondernemer wordt verwacht dat hij zijn financiers 
blijf tt verzekeren van voldoende resultaten. De hiervoor noodzakelijke garanties alsook de 
rapporteringg is kostbaar. Als financiering bij een bank wordt geconcentreerd en een bank de 
taakk van toezichthouder overneemt, hoeven ondernemers niet langer aan elke individuele 
financier/beleggerr afzonderlijk te rapporteren. De ondernemers rapporteren aan de bank, die 
zelff  waarde toevoegt door zich te specialiseren in de beoordeling van dergelijke rapportages. 
Eenn bank kan zich dusdanig specialiseren in het onderhouden van contact met de gefinancierde 
ondernemingenn dat de overdracht van informatie efficiënter gebeurt. Bovendien leert de bank in 
dee loop der tijd over de gefinancierde ondernemingen, waardoor rapportages niet steeds 
opnieuww alle informatie hoeven bevatten. Met het onderhouden van een lange termijn-relatie 
wordenn bonding-kosten theoretisch aanzienlijk beperkt. 

Resumerend Resumerend 
Dee kosten van ex-post informatie-asymmetrie, monitoring en bonding, kunnen efficiënt en 
geloofwaardigg door banken worden verlaagd door de aard van hun opereren.7 Door als gedele-
geerdee namens vele cliënten op te treden behaalt een bank ten eerste schaalvoordelen. Ten 
tweedee kan de bank opereren als waren er geen kosten - deze worden immers door de cliënten 
gedragen.. Hierdoor zal een bank altijd kunnen controleren, wat het voorkomen van moral 
hazardss onder de debiteuren vermindert, mits contracten met vaste afspraken over terugbetalin-
genn kunnen worden opgesteld. Ten derde profiteert de bank van diversificatievoordelen in de 
kredietportefeuille,, die kunnen worden doorgegeven aan de geldverschaffende cliënten. Door 
hett lage resterende risico van de kredietportefeuille is het voor de cliënten niet eens noodzake-
lij kk de bank te controleren; de reputatie van de bank garandeert bovendien dat de bank zich aan 
haarr uitbetalingsbeloften houdt (hierover meer in de volgende paragraaf). De langere termijn-
aardd van de relaties met cliënten stelt banken in staat bondingkosten op den duur te verminde-
ren.. De ex-post informatie-asymmetrie wordt zo niet opgeheven maar wel verminderd en 
minderr kostbaar. 

2.2.44 Machtsproblemen en reputatiepremies 

Dee theorieën in de vorige paragrafen suggereren een meerwaarde van bancaire financiering 
bovenn andere vormen van financiering. Deze meerwaarde is inderdaad ook empirisch gevonden 
(Jamess 1987; Slovin e.a. 1992) en in meer praktijkgerichte studies beschouwd (ICane & Malkiel 
1965;; Fama 1985; Mayer 1988). De exclusieve positie die banken blijkbaar kunnen verwerven, 
bergtt echter ook een gevaar in zich, namelijk dat de bank elke prijs kan vragen. De exclusiviteit 
inn het verkrijgen van informatie kan een sterk bindende factor zijn in de financieringsrelatie, 
waardoorr de financiering bij een instelling zal worden geconcentreerd (Fischer 1990 in Hellwig 
1991).. De "interne" informatie kan immers de financiering goedkoper maken maar de onder-
nemingg wil deze informatie niet publiek maken. De exclusieve positie van de bank geeft de 
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bankk ook de kans juist hogere prijzen te vragen voor hun financieringsarrangementen. Een 
aantall  theoretische studies analyseerde dit probleem. In deze paragraaf gaan we na waarom 
bankenn hun exclusieve positie juist kunnen gebruiken om goedkoper vermogen door te sluizen 
naarr ondernemers, waarbij hun reputatie garandeert dat ze dit vermogenskostenvoordeel 
inderdaadd zullen doorgeven. De theorieën zijn unaniem in hun conclusie dat nadelige prijszet-
tingg bij grote instellingen onwaarschijnlijk is door de disciplinerende werking van hun reputatie 
enn dat banken met hun reputatie prijzen juist verlagen. Banken beoordelen weliswaar de 
kredietwaardigheidd van de debiteuren maar de crediteuren van de banken beoordelen immers de 
kredietwaardigheidd van de banken. We behandelen achtereenvolgens de theorie van Sharpe 
(1990)) en Boot e.a. (1993). Uit Boot e.a. (1991) blijkt hoe een contract met een grote instelling 
geloofwaardigerr kan zijn dan een contract met een individuele persoon. Hoe meer ondernemers 
zelff  echter een reputatie kunnen ontwikkelen, des te minder zullen zij een bank nodig hebben 
omm hun vermogenskosten te verlagen (Diamond 1991). 

ReputatieReputatie disciplineert 
Sharpee (1990) wees erop dat een bank de exclusieve mogelijkheid heeft monopoliewinsten te 
halenn als de andere financiers niet zo uitgebreid geïnformeerd zijn als de bank. Het betrekken 
vann de bank bij interne zaken maakt de financiering goedkoper, omdat de bank de onderneming 
beterr op waarde kan schatten. Dit is op zichzelf een meerwaarde van banken: ze kunnen 
ondernemingenn goedkopere financiering aanbieden in de loop der tijd, doordat ze bij interne 
zakenn zullen worden betrokken (dit wordt "intertemporal smoothing" genoemd). Voor de 
ondernemingg wordt het echter moeilijk dezelfde informatie te geven aan andere financiers en 
duss ook om fondsen tegen dezelfde condities te krijgen. Bijgevolg is de onderneming "gevan-
gen""  in de val van exclusieve informatie. Vervolgens is het voor de bank mogelijk om in een 
volgendee periode een hogere prijs te vragen voor het financieringsarrangement en winst te halen 
uitt haar monopoliepositie. Sterker nog: als een bank weet dat in een volgende periode vanwege 
dee informatie-valstrik een hogere prijs kan worden gevraagd, dan is deze bereid in de eerste 
periodee een lagere prijs te vragen dan de ex-ante-volledige-concurrentie prijs en daarmee de 
ondernemerr als klant binnen te halen. Deze lagere prijs reflecteert dan niet het risicoprofiel van 
dee onderneming in kwestie. Bijgevolg is het mogelijk dat verkeerde ondernemingen de 
financieringg krijgen, een adverse selectie-probleem. 

Err zal geen sprake zijn van verkeerde prijzen en adverse selectie als ondernemers zich bewust 
zijnn van de neiging tot monopolistisch gedrag van de banken, en als het lange termijn inkomen 
vann de banken afhangt van het bekend worden van hun praktijken. Als potentiële cliënten 
vernemenn van de valstrik-praktijken van een bank, zal deze bank marktaandeel verliezen. Het 
eerstee periode contract wordt in dat geval een belofte van de bank die moet worden gehouden: 
eenn impliciet contract voor latere jaren van de financieringsrelatie. Omdat het contract alleen de 
periodee zal betreffen die kan worden overzien, de eerste periode, is geen van de partijen 
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verplichtt zich verder ook te houden aan deze eerste afspraak; het contract is daarin immers niet 
expliciet.. Een verslechtering in de financieringsvoorwaarden in een volgende periode zal echter 
doorr de cliënten, de gefinancierde en anderen, worden beoordeeld op oorbaarheid. Afwijkend 
gedragg van de bank zal gevolgen hebben voor toekomstige relaties met dezelfde bank; het eerste 
periodee contract is daarover dus impliciet. De geloofwaardigheid van de belofte is afhankelijk 
vann de mate waarin het toekomstig inkomen van de bank, uit haar toekomstige financie-
ringsrelaties,ringsrelaties, afhangt van de behandeling van huidige relaties. Met andere woorden: de mate 
waarinn het inkomen van de bank afhankelijk is van haar reputatie onder huidige en potentiële 
cliëntenn bepaalt de geloofwaardigheid van haar beloftes. 

DiscretieDiscretie krijgt voorkeur 
Boott e.a. (1993) suggereerden dat vanwege het hierboven beschreven reputatie-effect niet-
bindendee contracten zelfs de voorkeur kunnen krijgen, ook als bindende contracten mogelijk 
zijn.. Een belofte doen zonder dat die per contract is vastgelegd geeft immers de mogelijkheid 
eenn reputatie te ontwikkelen. Als alle afspraken per contract zouden zijn vastgelegd was er geen 
reputatiee nodig, omdat zowel financier als ondernemer exact zouden weten wat van ze werd 
verwachtt en wat werd uitbetaald in welke situatie. Afwijkend gedrag zou in een juridisch proces 
kunnenn worden gecorrigeerd. Een contract dat niet alles vastlegt voor het verloop van de 
financieringsrelatiefinancieringsrelatie geeft ruimte - discretie - aan de partijen zelf te doen wat zij nodig achten 
voorr de relatie. Als een bank informatie heeft waarover de tegenpartij niet beschikt, kan de bank 
inn het geval van een niet-bindend, discretionair contract de vrijheid nemen zelf te kiezen wat 
haarr verplichtingen jegens de begunstigde zijn in bepaalde gerealiseerde situaties, op basis van 
haarr eigen informatie. Met een expliciet contract heeft de bank deze vrijheid niet. Met een 
impliciett contract kan de bank dus ook de neiging hebben af te wijken van afspraken met de 
cliënt.. Als echter haar toekomstige inkomen afhangt van de mate waarin de bank zich aan de 
(impliciete)) afspraken houdt, zal de bank die neiging niet hebben. In dat geval is een expliciet 
contractt niet nodig. Een impliciet contract is dan zelfs te prefereren, omdat de keuzes van de 
cliëntenn dan niet alleen worden gebaseerd op prijzen, maar ook op basis van verminderde 
onzekerheidd over het gedrag van de bank. De cliënten profiteren daarvan, maar ook de "goede" 
banken.. Op den duur wordt vermogen via deze "goede" banken goedkoper, omdat er geen 
premiee voor reputatie-onzekerheid meer wordt gerekend. 

BelofteBelofte van instelling geloofwaardiger dan van individu 
Beloftess van instellingen kunnen geloofwaardiger zijn dan beloftes van individuele personen. 
Tenn eerste krijgen instellingen vaker de kans zich afwijkend te gedragen, doordat er meer 
transactiess worden afgehandeld. Ten tweede hebben instellingen meer te verliezen, in termen 
vann inkomen en reputatie. Het potentiële verlies van afwijkend gedrag - pakkans maal verloren 
waardee - is groter voor instellingen dan voor personen. Boot e.a. (1991) werkten dit uit voor 
loanloan commitments, in Nederland zijn dit bijvoorbeeld kredietlijnen en mantel-overeenkomsten. 
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Eenn dergelijke belofte van een bank zal geloofwaardiger zijn als deze een groot deel van haar 
vermogenn verliest (een straf proportioneel met het eigen vermogen) in het geval een cliënt de 
bankk betrapt op het niet nakomen van de belofte. In het model van Boot e.a. (1991) is een 
dergelijkee zware straf nodig en hangt de uitkomst ook af van de hoogte van die straf. In een 
toepassingg op de werkelijkheid moeten we ons voorstellen dat een bank haar goede naam - en 
daarmeee cliënten en bijgevolg marktaandeel en inkomen - verliest als duidelijk wordt dat 
cliëntenn onheus zijn bejegend in een financieringsrelatie met die bank. Een bank wordt 
kwetsbaarderr voor deze straf met toenemende grootte en een toenemend aantal cliënten. Een 
individuelee persoon heeft minder vermogen of inkomen te verliezen: als een individu met de 
opbrengstt van een paar goede deals naar de Bahamas vertrekt, verliezen de cliënten, niet het 
individu.. Zelfs als een zeer zware straf mogelijk is, zoals de confiscatie van zijn gehele 
persoonlijkee vermogen, is de financier in de verleiding zijn gehele vermogen te consumeren 
voordatt een beroep wordt gedaan op enige belofte voor financiering. Voor een bank is de kans 
opp profijt uit afwijkend gedrag nihil. Dat verklaren we hieronder. 

Eenn bank of een individu kan alleen profiteren van het afwijken van afspraken als het gefinan-
cierdee project mislukt, omdat in dat geval niemand om financiering zal vragen in een volgende 
periode.. De kans dat een project mislukt is kleiner dan 1 (en als de bank juist selecteert kleiner 
dann 1/2). Een individuele financier die met deze kans wordt geconfronteerd en die neigt zich 
niett aan de beloofde financiering te houden, kan deze kans nemen. Een grote instelling, met 
velee intermediairs en vele cliënten dan wel gefinancierde projecten, kan alleen profiteren van 
eenn afwijking van afspraken als alle projecten mislukken, of als niemand om verdere financie-
ringg vraagt. Bij een kans op mislukking van kleiner dan 1 en vele projecten, wordt de kans nihil 
datt alle projecten mislukken, en is de kans dat projecten doorgaan dus bijna 1. Bovendien zou 
dee instelling, in het geval dat een belofte voor financiering (ten onrechte) niet wordt nageko-
men,, veel "vermogen" verliezen (in het model een straf proportioneel aan het eigen vermogen, 
inn het algemeen een belangrijke inkomensbron). Met een zo kleine, verwaarloosbare kans op 
winstt uit afwijken en een zo grote straf als de instelling wordt gepakt, zal de instelling ervoor 
kiezenn zich altijd en immer te houden aan beloftes. De geloofwaardigheid van de beloftes is 
groterr als de instelling groter is (tot op zekere hoogte, vergelijk paragraaf 2.2.2 en 2.2.3). Als 
eenn moral hazard mogelijk is in financieringsrelaties, is een arrangement met een instelling dus 
tee prefereren boven een arrangement met een individu. 

Slot Slot 
Bankenn hebben belang bij het bewaken van hun reputatie, omdat ze met een goede reputatie 
goedkoperr vermogen zouden kunnen aantrekken en hun cliënten behouden. Het verlies van 
reputatiee neemt verschillende vormen aan in de verschillende modellen. In het model van 
Sharpee (1990) lopen cliënten weg zodra ze onoorbaar behandeld worden, dat wil zeggen zodra 
zee een prijsverhoging krijgen die ze niet hadden verwacht. Dat resulteert voor de bank in een 
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lagerr marktaandeel. In Boot e.a. (1991) wordt niet gesproken over reputatie en dat wordt ook 
niett bedoeld. Daar doet de bank een belofte op zich. Als de bank zich niet aan de belofte houdt 
enn wordt gedagvaard door de desbetreffende cliënt, kan de bank een kwantificeerbaar bedrag 
proportioneell  met het eigen vermogen van de bank verliezen. In Boot e.a. (1993) is de provisie 
diee de bank krijgt afhankelijk van haar reputatie; het is niet uitgesloten dat cliënten vanwege de 
slechtee reputatie slechts bereid zijn een dusdanig lage provisie te betalen dat slechte banken niet 
meerr kunnen concurreren. Dat is een noodzakelijk aspect van deze theorieën. In het algemeen 
willenn we stellen dat de reputatie van de bank invloed heeft op haar inkomen - of dat nu 
provisiee is, het aantal tevreden cliënten, of dat dat werkt via de straffen die de bank krijgt in een 
juridischh proces. Als het inkomen van een bank mede afhangt van haar reputatie, zal de bank 
daarr zeer zorgvuldig mee om gaan, want een kleine misstap kan dan al tot grote verliezen 
leiden.. Daarom is een ondernemer die zelf nog geen gevestigde reputatie heeft, gebaat bij 
financieringg door een bank met een gevestigde reputatie. Op die manier is zijn vermogen 
goedkoperr dan bij directe financiering uit de markt. Hoe meer hij zelf een reputatie opbouwt 
(Diamondd 1991), des te minder hij de bank nodig zal hebben voor de verlaging van de reputa-
tiepremiee in zijn vermogenskosten (hierover meer in par. 2.3). 

2.2.55 Een eigen rol voor  banken als een van vele financiers 

Ondernemingenn hebben in de praktijk meer financiers dan alleen een bank met verschillende 
financiëlee claims. De verschillende financieringscontracten die een onderneming heeft lopen, 
hebbenn verschillende effecten op de gemiddelde vermogenskosten voor de onderneming als 
geheell  en op de effectiviteit in zeggenschap van de afzonderlijke overeenkomsten. Financiering 
behelstt immers de overdracht van beschikkingsmacht over middelen tegen de belofte van een 
tegenprestatiee in de toekomst; in welke mate de ondernemer beschikkingsmacht krijgt over het 
verschaftee vermogen (mag hij het wel of niet risicovol aanwenden bijvoorbeeld) verschilt per 
financiëlee claim (Polak 1923, 7). De zeggenschap van de vermogensverschaffers verschilt 
derhalvee ook. In deze paragraaf gaan we na welke rol de bank kan spelen als een van vele 
financierss en of de vier soorten voordelen die hiervoor werden genoemd dan nog blijven 
bestaan. . 

Eenn financier die vermogen heeft verschaft waarvan de vergoeding situatie-afhankelijk is 
(bijvoorbeeldd uitbetaling bij winst, niets bij verlies of zelfs het delen van verlies bij verlies) wil 
controlerenn wat er gebeurt met het geld en daar invloed op uitoefenen. Voor de controle wat er 
mett het geld gebeurt, zal hij regelmatig informatie vragen aan de ondernemer of anderszins 
informatiee proberen te vinden. De ondernemer merkt dit; hij kan het in ieder geval niet ontken-
nen,, en hij wordt bijgevolg beïnvloed door de controle (Van Goor en Van der Weijden 1994). 
Diee invloed is precies wat de financier nastreeft (zoals bedoeld in paragraaf 2.2.3). Een bepaald 
contractt kan het recht geven voor bepaalde invloed op het ondernemingsbeleid, maar behalve 
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datt zal een financier in elk geval invloed willen uitoefenen. Deze typering van financieringsre-
latiess impliceert een speciale positie voor de banken die bij de onderneming zijn betrokken. 

Eenn bank kan een betere uitwisseling van informatie realiseren door onder meer de geografische 
nabijheidd van bank en debiteur. Deze informatie-uitwisseling wordt versterkt en gestimuleerd 
doordatt de bank en de onderneming een financieringsrelatie aangaan die verder reikt dan de 
initiëlee vermogensverschaffing. De intentie van deze relatie is gebaseerd op het vertrouwen 
russenn bank en debiteur. Het is in beider belang zorgvuldig om te gaan met deze vertrouwens-
relatie.. De betere informatie-uitwisseling die voortvloeit uit de relatie vermindert de fricties bij 
hett aantrekken van vermogen. Voor de bank vergemakkelijkt het de gewenste controle op de 
bestedingg van de ter beschikking gestelde fondsen. Zoals gezegd impliceert de controle invloed, 
watt de bank ook wenst. 

Dee invloed van de bank is geloofwaardiger dan die van een kleine individuele financier 
vanwegee een zekere concentratie van financiering bij een crediteur (de bank). Deze concentratie 
vergroott de genoemde voordelen die voortvloeien uit de relatie tussen bankier en debiteur. Het 
maaktt het voor de bank economisch rendabel te investeren in het verzamelen van informatie 
betreffendee deze debiteur en zijn bedrijf. Ook voor de onderneming is het verstandig om te 
investerenn in de relatie omdat deze de consequenties ondervindt van fricties met haar financiers. 

Alss invloedrijke crediteur speelt een bank een cruciale rol bij de disciplinering van ondernemin-
genn in de zin van effectief toezicht. In tegenstelling tot andere financiers, kunnen banken eerder 
ingrijpenn bij te verwachten problemen bij debiteuren, omdat ze de problemen eerder kunnen 
constaterenn en onmiddellijk iets aan de financiële positie van de cliënt kunnen doen. Het 
belangg hiervan moet niet worden onderschat. Een onderneming in financiële moeilijkheden kan 
err namelijk belang bij hebben om als 'laatste levensteken' een alles-of-niets strategie te volgen, 
bijvoorbeeldd spreekwoordelijk zijn laatste gok wagen in Las Vegas. Dit laatste is veelal slechts 
inn het belang van aandeelhouders - die toch al weinig waarde hadden - en vernietigt waarde 
voorr de onderneming als geheel, wat in het bijzonder schadelijk is voor de verschaffers van 
vreemdd vermogen (Boot & Wijn 1991, 22-32). Een bank kan echter al ingrijpen voordat deze 
laatstee fase wordt bereikt, niet alleen vanwege de concentratie van vermogen, maar ook doordat 
dee bank een bevoorrechte onderhandelingspositie heeft. 

Dee concentratie van vermogen die bancaire financiering kenmerkt, is op zichzelf niet voldoende 
omm herstructureringen af te dwingen. Een onderneming kan immers nog altijd adviezen en 
wensenn van de bank negeren. De bank kan hier weinig aan doen, tenzij de bank prioriteit heeft. 
Hett dichtdraaien van de kredietkraan is in dat geval een geloofwaardige dreiging. Als de bank 
geenn prioriteit zou hebben, zou deze zelf kunnen worden getroffen door de schadelijke gevolgen 
vann het opeisen van een grote lening. De prioriteit beschermt de bank tegen die gevolgen, en 
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derhalvee kan de bank zich harder opstellen. De geloofwaardigheid van dit dreigement betekent 
paradoxaall  genoeg dat het dreigement slechts zelden hoeft te worden uitgesproken. 

Dee wenselijkheid van de prioriteit van de bank heeft als consequentie dat obligatiehouders een 
lageree prioriteit moeten krijgen. Door hun spreiding zouden ze de positie van de bank ook niet 
kunnenn overnemen. Ze hebben er wel belang bij dat de bank prioriteit heeft, omdat hun 
belangenn op die manier het beste worden beschermd. Immers, zonder de prioriteit van bancaire 
financieringg zou er niet tijdig kunnen worden ingegrepen. Alle verschaffers van vreemd 
vermogenn zouden zich dan hiertegen moeten indekken door het vooraf eisen van een hogere 
vergoeding. . 

Andersomm heeft de bank de overige financiers ook nodig. De intertemporal smoothing die een 
bankk kan bewerkstelligen, kan voor een ondernemer aanleiding zijn te rekenen op financiering 
inn volgende perioden. Dan kan een ondernemer zich minder inspannen, omdat de financiering 
tochh wel onderhandelbaar is. Dit wordt de soft budget constraint genoemd (Dewatripont & 
Tirolee 1992). Dit kan worden voorkomen als er ook andere financiers zijn die de onderneming 
mett hun claims disciplineren. 

Hett voorgaande betekent dat er een complementariteit is tussen financiering door een bank en 
financieringg vanuit de financiële markten. Het feit dat een onderneming een beroep doet op 
bancairee financiering stelt haar in staat om tegen een acceptabele vergoeding financiering uit de 
financiëlee markten te verkrijgen. Deze notie is van belang bij het beschouwen van de keuze van 
dee deelnemers in de markten voor financiering voor arrangementen uit de markt of van een 
bank.. In de volgende paragraaf zullen we daarom de rol van markten beschouwen. 

2.2.66 Samenvatting 

Inn deze paragraaf passeerden de voornaamste theorieën uit de financiële intermediatie-literatuur, 
voorzoverr ze de unieke toegevoegde waarde van banken beschouwen. Als uitgangspunt namen 
wee de fricties in de vermogensmarkt die financieringsrelaties met externen duurder maakten dan 
hett first-best geval van volledige interne financiering: operationele transactiekosten, ex-ante 
informatie-asymmetrie,, ex-post informatie-asymmetrie en de invloed van grotere partijen of 
partijenn met een meer gevestigde reputatie. 

Bankenn kunnen operationele transactiekosten verlagen door te profiteren van schaalvoordelen. 
Dee concentratie van transacties op een fysieke plaats verlaagt reis-, zoek- en organisatiekosten 
voorr alle cliënten. Dat de bank met claims op zichzelf tegenpartij wordt van elke cliënt maakt 
zoekkostenn voor de laatste zelfs overbodig. De transformatie van financiële claims door een 
bankk verschaft liquiditeit aan de markt. De specialisatie in transacties die niet vaak voorkomen 
verhoogtt de efficiëntie van afhandeling van dergelijke transacties. De verlaging van transactie-
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kostenn door een bank ten opzichte van een directe afhandeling in de markt is hoger naarmate de 

gewenstee transacties specifieker zijn. 

Bankenn kunnen de kosten van ex-ante informatie asymmetrie, adverse selectie, kredietrant-
soeneringg en onderinvestering, niet uitbannen maar wel verminderen door geloofwaardige en 
efficiëntee informatieproductie voor het afsluiten van een transactie (screening). Banken of 
anderee informatie-producenten kunnen hun geloofwaardigheid tonen door zelf voldoende risico 
tee dragen over het subject van de informatie, omdat ze zelf ook zouden verliezen als hun 
informatiee onjuist zou zijn (signaling). Ze kunnen de informatie bovendien met meer succes 
producerenn door te profiteren van diversificatievoordelen uit de schaal van de groep individuele 
medewerkerss in de bank. Voorwaarde voor dat succes is de optimale inzet van elke individu in 
dee bank, wat wordt bereikt met afdoende toezicht van de individuen op elkaar. 

MoralMoral hazards tijdens een financieringsrelatie kunnen door banken worden verminderd door de 
geloofwaardigee verificatie van verstrekte informatie en door efficiënte en effectieve monitoring 
vann debiteuren. Een bank kan altijd als ware het kostenloos verifiëren: de cliënten dragen de 
kosten.. Als de bank altijd controleert zullen ondernemers minder geneigd zijn onjuiste informa-
tiee te verschaffen of van afspraken af te wijken. Monitoring beïnvloedt het gedrag van debiteu-
renn in positieve zin. Door die vorm van toezicht aan de bank te delegeren profiteren de cliënten 
bovendienn van schaalvoordelen. De monitoring gebeurt effectief als de bank schuldcontracten 
schrijftt met contractueel vastgelegde verplichtingen over terugbetaling, vergoedingen en 
sanctiess bij het niet-nakomen van afspraken. Het deposito-contract kent dezelfde soort afspra-
ken.. De bank kan zich daaraan houden door de portefeuille kredieten zo te spreiden, dat een 
stabielee inkomstenstroom overblijft. De bank kan altijd haar beloftes houden. Dit impliceert een 
aanzienlijkee onzekerheidsvermindering bij de crediteuren van de bank. Dit voordeel is echter 
alleenn mogelijk als contracten met verplichtingen inzake terugbetaling, vaste vergoedingen en 
sanctiess opgesteld kunnen worden. 

Exclusieff  verworven informatie kan aanleiding zijn voor een machtspositie van de bank. 
Uitbuitingg is echter minder waarschijnlijk bij een voldoende grote instelling dan bij een individu 
alss de instelling haar reputatie - en clientèle - wil behouden. De reputatie van de bank zorgt 
ervoorr dat de bank een in de markt verkregen vermogenskostenvoordeel zelfs door zal geven 
aann haar cliënten. 

Dee deelname van een bank aan de financiering van een onderneming is ook voor de andere 
financierss gunstig. De bank kan immers met de concentratie van vermogen en de prioriteit die 
hijj  opeist voor de korte schulden de onderneming disciplineren. Diversiteit van financiële 
claimss is essentieel. Over de diversiteit van financiers gaat de volgende paragraaf. 
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2.33 Banken en markten: verschillend en complementair 

2.3.00 Inleiding 

Inn de vorige paragraaf lag de nadruk op de toegevoegde waarde van relaties met banken ten 
opzichtee van relaties tussen individuen. De financiële markt als alternatief werd hierbij nauwe-
lijk ss beschouwd. Omdat beide instituten worden waargenomen in de meeste economieën, roept 
ditt onmiddellijk de vraag op welke rol dan is weggelegd voor de financiële markten in de 
economie.. We kunnen ons afvragen of deze beide instituten - concurrerende - substituten 
kunnenn zijn voor financiële transacties of dat ze complementair zijn. We zullen betogen dat ze 
inn een ontwikkeld systeem niet zonder elkaar kunnen bestaan. Ten eerste beargumenteren we 
waaromm ondernemingen gebaat zouden zijn bij financiering met verschillende soorten claims 
vann verscheidene financiers tegelijkertijd. Daarna wordt een suggestie uit de financiële interme-
diatie-literatuurr gegeven over een eigen rol voor markten. Als laatste behandelen we opnieuw 
dee vier voornaamste kostensoorten van financieringsrelaties, dit keer door te vergelijken wan-
neerr een bank meer waarde toevoegt en wanneer een markt. We beginnen hier met een definitie 
vann het verschil tussen banken en markten. 

Alss banken en markten inderdaad naast elkaar bestaan, kunnen ze dezelfde soort financiële 
dienstenn verlenen, ook al hebben ze elk een eigen rol in de economie. Ze bieden bijvoorbeeld 
beidee de dienst "vermogensverschaffing" aan. In het algemeen kenmerkt het verschil tussen 
bankenn en markten zich als coördinatie versus competitie tussen de individuen (naar Boot en 
Thakorr 1997). Binnen banken worden acties gecoördineerd, onderling tussen de medewerkers 
enn jegens cliënten. Banken laten onderhandeling en heronderhandeling toe als ze dat nodig 
vinden.. De titels die ze verhandelen zijn bijgevolg niet standaard en dus ook niet verhandelbaar. 
Dee titels zijn illiquide, op maat gemaakt naar de cliënt en vaak gebaseerd op vertrouwelijke 
informatie.. Op een financiële markt daarentegen zijn titels wel liquide, ofwel verhandelbaar 
doordatt ze standaard zijn. Individuele financiers concurreren er om de beste prijs, waarbij ze de 
contractvormm voor gegeven nemen (Allen 1993, 84). De prijs van een titel op de markt wordt 
bepaaldd aan de hand van publieke informatie. Transacties in financiële markten hebben een 
focuss op een moment, namelijk dat van de transactie. De vermogenstitels die worden verhan-
deldd op een financiële markt weerspiegelen deze focus. Bancaire transacties hebben een focus 
opp de specifieke behoeften van de cliënt, zowell  in het heden als in de toekomst. Titels die zijn 
gecreëerdd met de hulp van banken zullen deze kenmerken weerspiegelen. 

2.3.11 Diversiteit van claims 

Inn deze paragraaf passeert een aantal theoretische overwegingen de revue over de invloed van 
bancairee financiering als onderdeel van een vermogensstructuur van verschillende claims op de 
ondernemingswaarde.. We beginnen met het algemene argument van Modigliani en Miller, 
waarinn de vermogensstructuur geen invloed heeft op de ondernemingswaarde. De eerste 
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overwegingg waarin dat wel het geval is, grijpt aan bij het verschil in zeggenschapsrechten van 
kortee en lange termijn financiers. Dan volgt een beschouwing over de meerwaarde van vreemd 
naastt eigen vermogensverschaffers. Als laatste volgt een beschouwing over beleggersvoorkeu-
renn en maximalisatie van emissie-opbrengsten. In de gehele paragraaf gaan we ervan uit dat de 
bankk (deterministische) schuldcontracten kan afsluiten met de onderneming, zoals in paragraaf 
2.2.33 uitgelegd. Er zal blijken dat een bank in dat geval ook geen andere claims wil hebben op 
dee onderneming. 

GeenGeen invloed? 
Hett klassieke argument van Modigliani & Miller (1958) betrof de irrelevantie van de vermo-
gensstructuurr voor de waarde van de onderneming, doordat die waarde alleen werd bepaald 
doorr de verwachte kasstromen uit de bedrijfsactiviteiten. Het theorema is geheel in overeen-
stemmingg met de traditionele neo-klassieke economische theorie. Uit de vele (meoretische en 
empirische)) studies die volgden op hun theorie bleek hoe de vermogensstructuur de waarde van 
dee onderneming wel kon beïnvloeden, anders dan de waarde van een verstandige matching 
tussenn activa en passiva. In de praktijk zien we dat bedrijven verschillende claims op zichzelf 
uitschrijven:: enerzijds risicodragende titels met een uitbetaling afhankelijk van het resultaat van 
hett bedrijf, en anderzijds risicovrije titels met een vaste afgesproken uitbetaling. De vraag van 
dee vermogensstructuurliteratuur is nu welke combinaties van vermogenstitels de waarde van de 
ondernemingg maximaliseren. De optimale vermogensstructuur geeft uiteindelijk de laagste 
vermogenskostenn voor de onderneming, en dus de hoogste waarde voor de ondernemingspro-
jecten.. Deze kostenvoet is gebaseerd op de verschillende zeggenschapsrechten van de claims, 
dee rentevereisten voor verschillend risico en de verschillende voorkeuren van de beleggers. 

ZeggenschapsrechtenZeggenschapsrechten op korte en lange termijn 
Bedrijvenn hebben zowel lange als korte termijn financiering nodig, eenvoudigweg om te zorgen 
voorr een matching tussen financiering en bedrijfsactiviteiten. Als echter deze twee financie-
ringsvormenringsvormen door dezelfde financier zouden worden verstrekt, zou deze weinig geloofwaardige 
invloedd kunnen uitoefenen bij het opeisen van zijn korte termijn-claims: dat zou immers de 
waardee van zijn lange termijn-claims kunnen schaden als de ondernemer kortzichtig wordt. Als 
err voldoende mogelijkheden zijn voor verbeteringen in de toekomst, zal deze financier zijn 
kortee termijn-claims niet opeisen, waardoor zijn onderhandelingspositie verslechtert. De 
ondernemingg heeft dan meer vrijheid in te ondernemen activiteiten, wat de soft budget cons-
trainttraint wordt genoemd. Deze situatie verandert niet als er weliswaar meer financiers zijn maar 
alss ze aan dezelfde onderhandelingstafel zitten. In dat geval kan de ondernemer proberen hen 
tegenn elkaar uit te spelen. Alleen als de korte termijn financiers worden gescheiden van de lange 
termijnn financiers kunnen hun tegengestelde belangen op een positieve manier worden ingezet. 
Eenn maximaal verschil in rechten tussen korte termijn en lange termijn financiers is hierbij 
denkbaar.. Beide zullen de ondernemers tot het uiterste bewegen zich in te zetten voor een 

51 1 



InzichtenInzichten uit de financiële intermedialietheor ie 

structurelee maximale kasstroom. De lange termijn financier heeft baat bij een waardestijging 
vann de onderneming en zal kunnen wachten met het opeisen van zijn claims. De korte termijn 
financierr heeft geen baat bij waardestijging op lange termijn: hij wil onmiddellijk liquideren als 
dee ondernemer zijn schuld niet terugbetaalt. Zijn dreiging tot het afsluiten van de stroom liquide 
middelenn is geloofwaardig, dus zal de ondernemer hem serieus nemen. Omdat de ondernemer 
well  zijn bedrijf wil continueren, zal hij precies dat uitbetalen wat nodig is, niet minder maar ook 
niett meer. Omdat de lange termijn financier dit weet, zal hij niet eens bij de onderhandelingen 
aanwezigg willen zijn. Het goede gedrag van de ondernemer leidt tot lagere vermogenskosten 
voorr hem. De waarde van de onderneming is dan maximaal (Berglof & Von Thadden 1994). 
Nuchteree observatie leert dat veelal de bank de financier is die de stroom liquide middelen - de 
kortee termijn financiering - verzorgt vanwege zijn oorspronkelijke intermediatie in het beta-
lingsverkeer.. Dan impliceert deze overweging dat ondernemingen voor hun lange termijn 
financieringg zouden moeten kiezen voor een andere groep financiers. 

RisicodragendeRisicodragende en risicovrije claims 
Eenn analoog argument geldt voor de scheiding van financiers die risico dragen en zij die dat niet 
doen.. Een simpele waarneming leert ons dat de extra vergoeding voor managers, hun bonus, 
vaakk afhankelijk is van het netto resultaat. Van hetzelfde resultaat is de vergoeding voor 
risicodragendee financiers afhankelijk. Daarom zou het goed zijn voor het bedrijf, als de 
ondernemerr die onvoldoende resultaat genereert zeggenschap verliest aan deze laatste finan-
ciers.. Met andere woorden: zeggenschap moet daar zijn waar het meeste te verliezen is. Als de 
managerr goed presteert kan de zeggenschap terug naar de manager. De combinatie van deze 
risicodragendee claims met een risicovrije claim (schuld) is in dit geval te prefereren, omdat de 
schuldeiserss al in een eerder stadium hun invloed kunnen doen gelden. De schuldverplichting 
staatt immers vast: de manager moet in ieder geval die verplichting betalen. De combinatie korte 
enn lange termijn schuldeisers is ook hier gunstig voor het motiveren van de manager, omdat de 
eerstenn de positie van de manager bedreigen met hun claims op korte termijn maar de laatsten 
dezee ondersteunen (Dewatripont & Tirole 1992). Ook hier wordt impliciet een rol weggelegd 
voorr een bank die in een vroeg stadium zijn invloed kan doen gelden: als schuldeiser met een 
relatieff  groot belang in de korte termijn financiering. Voor de bank is het dan niet rationeel deel 
tee nemen in de andere financieringsarrangementen van de onderneming. 

Beleggersvoorkeuren Beleggersvoorkeuren 
Behalvee de door de onderneming geprefereerde zeggenschapsverdeling zijn de voorkeuren van 
financierss van belang. Die voorkeuren bepalen immers mede de prijzen van de titels en dus de 
opbrengstt van een emissie van externe vermogenstitels voor de onderneming. De voorkeuren 
betreffenn niet alleen de verkregen zeggenschap en het risico van een titel, maar bijvoorbeeld 
ookk de gevoeligheid van de waarde van de titels voor nieuwe informatie over de onderneming. 
Dee beleggersvoorkeuren voor risico uiten zich in de keuze voor schuldtitels of aandelen in het 
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bedrijf.. Een onderneming kan door de beleggers daarin tegemoet te komen de opbrengsten uit 
dee emissies van haar titels verhogen. Zo kunnen zij ook beleggers die actief zijn in het verza-
melenn van deze informatie tegemoet komen. Deze prefereren titels waarvan de waarde mede 
doorr deze informatie wordt bepaald. Dit laatste theoretische argument volgen we hieronder. 

VoorkeurVoorkeur voor informatie-gevoelige titels 
Dee opbrengst uit emissies van "goede" ondernemingen is het hoogste als de beste informatie 
overr dat bedrijf in de prijs van zijn titels wordt verwerkt. Een "goed" bedrijf heeft daarom 
belangg bij een goede informatievoorziening en de uitgifte van informatiegevoelige naast 
risicovrijerisicovrije titels (Boot & Thakor 1993). Beleggers die actief zijn in het gebruik maken van 
informatiee hebben er dan baat bij te handelen in die titels. Laten we voor het theoretische 
argumentt ervan uitgaan dat de kasstroom die bestemd is voor de financiers een bepaald stabiel 
deell  bevat en een variabel deel. Het variabele deel wordt voor beleggers meer voorspelbaar met 
beteree informatie. De beleggers die geen behoefte hebben aan een variërende kasstroom uit hun 
titell  - spaarders - hebben de voorkeur voor schuldtitels met vaste vergoedingen. Ze kunnen de 
obligatiehouderss worden van de onderneming. Ook kunnen ze hun geld door een bank laten 
allocerenn en zelf de opbrengst uit een spaarrekening ontvangen. Als de onderneming één en 
dezelfdee claim zou uitgeven voor de gehele financiering, zouden deze risicomijdende beleggers 
wordenn benadeeld, omdat ze meer risico moeten dragen dan ze wensen. De beleggers die graag 
profijtt hebben van de moeite die ze doen om informatie te krijgen worden ook benadeeld, 
omdatt ze geen behoefte hebben aan een stabiele kasstroom. Ze prefereren titels waarvan de 
waardee gevoelig is voor nieuwe informatie, zodat ze kunnen profiteren zodra ze nieuwe 
informatiee vinden. Hun relatieve voordeel is in dat geval hoger. Hoe meer de onderneming de 
beleggerss tegemoetkomt in hun voorkeuren, des te meer beleggers de markt betreden voor de 
titelss van die onderneming. Hoe meer handel er is, des te beter de prijs van de titels wordt 
bepaald.. Een betere prijs betekent een hogere opbrengst uit emissies voor goede ondernemin-
gen,, en lagere vermogenskosten voor deze ondernemingen. "Slechte" ondernemingen kunnen 
niett anders dan dezelfde strategie volgen en dergelijke claims uitgeven, maar zullen al snel de 
schadee ondervinden van de informatieverwerking in de markt (Boot & Thakor 1993). 

Slot Slot 
Resumerend:: diversiteit in de vermogensstructuur kan de vermogenskosten van een onderne-
mingg verlagen en de waarde van de onderneming verhogen. Een onderneming doet er derhalve 
verstandigg aan zowel korte als lange termijn financiers te vinden, alsook zowel risicodragende 
off  informatie-gevoelige claims als risico-arme claims uit te geven, om zeggenschapsrechten te 
verdelenn en om aan beleggersvoorkeuren tegemoet te komen. In veel gevallen impliceert dit 
onderr meer dat de bank inderdaad een grote vreemd vermogen financier wordt, met claims die 
opp korte termijn effectief kunnen zijn. Deze bancaire financiering betekent dat een bank als 
eerstee aan de onderhandelingstafel plaatsneemt zodra problemen worden verwacht en dat de 
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deterministischee schuldcontracten effectief kunnen zijn. Een bank wenst in dat geval geen 
anderee claims op de onderneming te hebben. Financiering voor deze onderneming zal goedko-
perr worden. 

2.3.22 Een eigen rol voor  het instituut markten 

Tott dusver hebben we alleen de voordelen van banken beschouwd, niet die van markten. Ook 
overr markten heeft de literatuur zich in termen van comparatieve voordelen uitgesproken. 
Essentieell  is hierbij de aard van het handelen op markten: continue handel met vele vragers en 
velee aanbieders tegelijkertijd en concurrentie om de beste prijs op een moment. De aard van 
marktenn geeft de markt een bijzondere functie: niet alleen die van prijszetting van financiële 
titels,, maar tevens die van informatieverwerking via die prijzen, waardoor prijzen sturend 
kunnenn worden voor ondernemingsbeleid (Allen 1993). Het verzamelen van informatie over de 
waardee van te financieren projecten gebeurt zowel georganiseerd, door banken, als door 
gespecialiseerdee informatieproducenten zoals rating agencies, alsook incidenteel en per toeval 
(Titmann en Subrahmanyam 1996). Iedere marktdeelnemer beoordeelt de titels op zijn eigen 
manier;; voor sommigen is het een sport (of hun taak) informatie net iets eerder te hebben dan de 
restt van de markt, zodat ze kunnen profiteren van een tijdelijke onder- of overwaardering van 
eenn titel. Het geheel van die oordelen resulteert uiteindelijk in de prijs waartegen wordt 
gehandeld,, en die prijs verandert voortdurend zolang mensen bezig blijven met het beoordelen 
vann de titels. Door de prijsbeweging van hun eigen aandeel te observeren kunnen de managers 
vann een onderneming een indruk krijgen van het oordeel van "de markt" over hun onderneming. 

Dee informatie die banken in de loop der tijd verzamelen over bedrijven en hun managers 
bepaaltt de prijs van de (voortdurende) kredietverlening. De informatie over een onderneming 
wordtt rijker naarmate de relatie langer duurt. Op markten daarentegen vindt de terugkoppeling 
vann informatie en de mening van de financiers daarover onmiddellijk plaats. De verzamelde 
informatiee op één bepaald moment is van belang voor de prijzen. De terugkoppeling van 
informatiee naar de ondernemers door een bank verschilt dus van de terugkoppeling door een 
markt.. Banken disciplineren ondernemingen door middel van de kredietverlening en de 
beschikbaree faciliteiten (zoals in de vorige paragraaf uitgelegd). Markten oefenen invloed uit op 
dee onderneming via de prijzen die ze zetten, en zo nu en dan via het zeggenschapsrecht van de 
aandeelhouders. . 

Datt verschil zegt echter niets over de kwaliteit van die invloed. Het gaat om verschillende 
soortenn informatie. Banken worden geacht informatie vertrouwelijk te behandelen en banken 
beschikkenn inderdaad over kanalen die niemand anders heeft door hun functie in het betalings-
verkeer.. De informatie die op markten wordt gebruikt is publieke informatie, al dan niet 
gepubliceerd,, maar in elk geval begrijpelijk en verwerkbaar voor een grote groep marktdeelne-
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mers.. Banken verwerken daarenboven ervaringen met het gedrag van een manager, bijvoor-
beeldd de mate waarin van iemand worden verwacht dat hij al dan niet voorzichtig opereert. 
Ongrijpbaree informatie zoals ervaring kan op een markt moeilijk worden gepubliceerd. Het 
hangtt af van het soort informatie dat een bedrijf vrij kan geven en het soort terugkoppeling -
invloedd - dat het wenst, welke financieringsvormen het kiest. 

Gekk genoeg betekent dit niet dat lange termijn financiering dan moet worden gezocht bij een 
bankk en korte termijn financiering in een markt, integendeel. Vanwege hun functie zorg te 
dragenn voor het betalingssysteem dienen banken te allen tijde voldoende liquide te zijn. Juist 
doordatt ze een bevoorrechte positie hebben in het betalingssysteem en in het bezit zijn van korte 
termijnn zeggenschapsrechten onderhouden banken relaties met cliënten over de lange termijn. 
Feitelijkk is bancaire financiering korte termijn financiering voor een langere periode: zolang de 
relatiee goed is, kan de onderneming op financiering rekenen. Voor het onderhouden van de 
goedee relatie moeten onderneming en bank zich echter wei inzetten, waarbij de bank met de 
kortee termijn claims een geloofwaardige dreiging kan uitoefenen. Markten kunnen als anonieme 
gehelenn dergelijke relaties niet onderhouden. Het vermogen dat op markten wordt aangetrokken 
wordtt meestal wel voor langere termijn aan de onderneming verbonden; aandelenkapitaal wordt 
zelfss "permanent" vermogen genoemd. Dit vermogen is echter risicodragend en deze financiers 
moetenn daarvoor dan ook worden beloond met een hoger rendement. Als dat niet wordt 
gegeven,, daalt de waarde van het aandelenkapitaal (of het obligatiekapitaal in mindere mate) en 
komtt de onderneming voor volgende financieringen in problemen, omdat nu voor eenzelfde 
financieringsbedragg veel meer aandelen uitgegeven moeten worden, of omdat beleggers 
helemaall  niet meer zo bereid zijn nieuwe financiering te verschaffen. Juist voor de lange termijn 
financieringg is de up-to-date marktwaarde van de onderneming essentieel. 

Informatietechnologie Informatietechnologie 
Eenn andere overweging bij de keuze van verschillende financiers is de beschikbaarheid van 
middelenn om informatie te kunnen produceren in markten. Het moet mogelijk zijn dat informa-
tiee in prijzen wordt verwerkt. Dit vereist dat ten eerste informatiekanalen goed toegankelijk zijn. 
Tenn tweede moet het prijsmechanisme op markten goed werken. In economieën waar informa-
tieproductiee moeilijk is, zal een voortdurende update van prijzen van titels ook niet mogelijk 
zijn.. Dit komt bijvoorbeeld door de technologische ontwikkeling, door communicatiemoeilijk-
hedenn in het algemeen, of door maatschappelijke ontwikkelingen die zo dynamisch zijn dat 
voorspellenn dan wel het schatten op waarde zeer moeilijk wordt. In nog jonge markten waar 
weinigg ervaring is opgedaan met de update van prijzen en waar de handel nog niet voldoende 
continuu is, wordt informatie ook niet goed verwerkt. In dergelijke situaties is de rol van banken 
groot,, omdat ze dan degenen zijn die het dichtste bij de cliënten staan en informatie het beste 
kunnenn verwerken. Voor markten die dan toch bestaan blijf t geen andere rol over dan die van 
geconcentreerdee marktplaats. In landen waar daarentegen technologische ontwikkelingen 
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vergevorderdd zijn en het gemakkelijk is informatie te verwerken, zullen markten een grotere rol 
hebbenn of krijgen. In het algemeen hebben markten dus een sturende functie, op voorwaarde dat 
dee prijzen worden gezet bij voldoende handel en voldoende goede informatie-verwerking. 

2.3.33 De keuze bank of markt 

Inn deze paragraaf gaan we na wanneer een onderneming zal kiezen voor bancaire financiering 
dann wel voor directe financiering uit de markt. We zullen de keuze voor bank- of marktfinancie-
ringg relateren aan de in paragraaf 2.1 genoemde kosten: transactiekosten, kosten door informa-
tie-asymmetriee en prijsverschillen door reputatieverschillen. 

OperationeleOperationele transactiekosten 
Dee kostenvoordelen die door banken kunnen worden gehaald waar het gaat om technische 
kostenn zoals die van transport, communicatie en administratie worden bereikt door de concen-
tratiee van transacties in een instelling en de specialisatie in het verlenen van financiële diensten 
doorr deze instelling. Deze concentratie en specialisatievoordelen gelden echter evenzo voor een 
financiëlee markt als deze op een beurs is georganiseerd. Concentratie van transacties is op 
zichzelff  geen keuze-overweging. Als transacties vaak voorkomen en simpele, gemakkelijk 
verifieerbaree en vergelijkbare kenmerken hebben, dan is standaardisatie mogelijk van de 
daarvoorr gebruikte contracten. Over deze contracten hoeft niet steeds opnieuw te worden 
onderhandeldd en ze hoeven niet steeds opnieuw anders te worden geschreven. Standaardisatie 
geeftt dan een groot kostenvoordeel waar het gaat om communicatie en administratie. De 
verhandelbaarheidd van standaardcontracten is door de gemakkelijke vergelijkbaarheid groot. 
Derhalvee kunnen transacties die deze kenmerken vertonen tegen lage transactiekosten op een 
marktt worden afgesloten. 

Eenn hoge specificiteit van de transactie beïnvloedt de keuze wel. Zodra transacties meer unieke 
kenmerkenn vertonen - zoals de gewenste grootte, looptijden, te lopen risico's - en verschillen 
vann de gangbare, of als een project qua financiering unieke karakteristieken heeft, dan moet de 
transactiee afzonderlijk worden behandeld. Overleg tussen marktpartijen is dan intenser, 
contractonderhandelingenn langduriger, administratie complexer. De tussenkomst van een 
intermediairr die ervaring heeft in het behandelen van specifieke financieringswensen en die 
relatiess heeft met een verscheidenheid aan cliënten kan dan een kostenreductie bewerkstelligen. 

Hett voorgaande betekent dat financiële markten meer gebruikt zullen worden in een economie 
vann vergevorderde technologische ontwikkelingen, of meer algemeen bij standaardtransacties. 
Nieuwee technologie stelt intermediairs immers in staat in steeds hogere mate overeenkomsten 
tussenn transacties te traceren, standaarden op te stellen, en deze standaarden begrijpelijk te 
makenn voor cliënten. Voor banken blijf t dan een rol weggelegd voor de meest specifieke, minst 
vergelijkbaree transacties. 
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Ex-anteEx-ante informatie-asymmetrie 
Voorr het afsluiten van een transactie willen de marktpartijen zo goed mogelijk geïnformeerd 
zijnn over de mogelijke uitkomsten van de transactie. Hiertoe verzamelen ze publieke informatie 
enn voorzover dat kan vertrouwelijke informatie: de screening. Markten kenmerken zich door de 
voortdurendee verwerking van publieke informatie in prijzen. Banken kenmerken zich door op 
maatt gesneden arrangementen, waarvoor vaak vertrouwelijke informatie nodig is. De keuze zal 
afhangenn van de mate waarin ex-ante informatie overdraagbaar, vergelijkbaar dan wel vertrou-
welijkk is. 

ContinueContinue waardering 
Eenn goede onderneming die haar informatie openbaar kan maken is gebaat bij marktfinan-
ciering.. Hoe beter de markt de bedrijfsactiviteiten beoordeelt, des te beter de prijs, en des te 
lagerr de vermogenskosten voor dit bedrijf bij nieuwe emissies. Een consequentie hiervan is dat 
eenn ondernemingsleiding geneigd kan zijn voortdurend op de korte termijn effecten van acties 
opp deze prijs te letten. Als echter een bedrijf niet in staat is om de markt voortdurend informatie 
tee verschaffen over de bedrijfsvoering of als het dat niet wil, dan is marktfinanciering niet 
geschikt.. Het bedrijf zou dan in zijn eigen ogen onjuiste waarden toegekend krijgen. In dat 
gevall  is bancaire financiering gunstiger. 

VergelijkbaarheidVergelijkbaarheid van risico 's 
Bepaaldee informatie over de tegenpartij is voor iedere intermediair beschikbaar, ook voor de 
niet-bancairee intermediairs die hun diensten op markten aanbieden. Informatie over krediet- en 
wanbetalingsrisicoo is voor alle financiële intermediairs beschikbaar. Voor wat betreft de laatste 
risico's,risico's, alsook de bedrijfsspecifieke risico's zijn banken echter beter in staat ze te schatten dan 
elkee ander instelling, doordat ze dichter bij hun cliënten staan, een relatie ontwikkelen en hun 
kasstromenn voortdurend kunnen observeren. Hiermee beweren we impliciet dat banken als 
instellingg beter in staat zijn risico's die verbonden zijn aan financieringsrelaties te schatten en te 
verwerkenn dan markten. Dit argument is des te belangrijker voor cliënten, naarmate zij meer te 
makenn hebben met specifieke risico's. Ook hier geldt dat transacties met gemakkelijk vergelijk-
baree en verifieerbare kenmerken beter op de markt kunnen worden afgehandeld. 

InnovatieveInnovatieve branches 
Ondernemerss in innovatieve bedrijfstakken zijn onzeker over de uitkomsten van hun onder-
zoeksinspanningen.. Dan zijn ze gebaat bij een grote intermediair die de bedrijfstak kent. In 
innovatievee bedrijfstakken is een innovatie van een ondernemer exclusieve informatie en de 
waardee ervan zijn exclusieve eigendom. De waarde van dat eigendom hangt echter af van het 
aantall  ondernemers dat de informatie ook heeft. Elke ondernemer zou deze informatie willen 
hebben,, omdat het hem een voorsprong in de markt zou geven. In een jonge branche zijn de 
ondernemerss echter niet zeker van het succes van hun inspanningen. Niemand in de branche 
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weett wie de eerste zal zijn die een goede innovatie toepast. Als het ergens wordt gevonden, 
zoudenn alle ondernemers er graag kennis van nemen. Als er echter geen markt is voor dit soort 
informatiee of als de informatie moeilijk overdraagbaar is, kan de bedrijfstak niet profiteren. In 
datt geval kan het wenselijk zijn dat een gemeenschappelijke belanghebbende, een financier die 
toegangg heeft tot alle vertrouwelijke informatie, hen daarin tegemoetkomt. De situatie kan dan 
exx ante worden verbeterd (Bhattacharya & Chiesa 1995). Een gespecialiseerde venture capital 
afdelingg van een bank is hiervoor de geëigende instelling. We volgen het argument van 
Bhattacharyaa & Chiesa (1995). 

Mett de bank kunnen de ondernemers afspreken dat ze informatie over innovaties met de 
bedrijfstakk zullen delen. Als de kans klein (kleiner dan 50%) is dat een van hen een innovatie 
mett succes toepast, zullen ze daar inderdaad ex ante mee akkoord gaan. Als er een markt voor 
informatiee zou bestaan, zouden ze daar hun informatie halen, maar aangezien dat niet kan, gaan 
zee akkoord met een gemeenschappelijke relatie. Het alternatief zou zijn zich bij een exclusieve 
financierr te houden, die geen contacten heeft met concurrenten. Dan weet de ondernemer dat hij 
dee innovatie voor zichzelf zal houden. Hij doet dat alleen als de kans groot genoeg is dat hij de 
enigee is die de innovatie met succes toepast. Als die kans klein is, wil iedereen meeprofiteren 
vann succes in de bedrijfstak. Ondernemers in innovatieve branches zijn dus gebaat bij zo'n 
gemeenschappelijkee financier. De financier zal op zijn beurt alleen korte termijn contracten met 
dee onderneming afsluiten om zichzelf en de ondernemers te dwingen regelmatig contact te 
onderhoudenn en te onderhandelen. Een mantelconstructie is hiervoor het geëigende instrument: 
eenn lange termijn relatie met korte termijn claims. 

Ditt argument van Bhattacharya & Chiesa (1995) kunnen we ook omkeren. Als een succesvol 
innovatieff  bedrijf waardeverhogende informatie kan publiceren, gaat het naar een financiële 
markt.. Dit kan alleen als de kans op innovaties hoog is (dus minder onzekerheid daarover) en 
alss de informatie verifieerbaar is voor de financiers. Een bedrijf zoekt een gemeenschappelijke 
financierr in de bedrijfstak als de kans op succes klein is en het wil delen in innovaties in de 
bedrijfstak.. Het bedrijf kiest een exclusieve financier als de kans op succes voor zichzelf hoog is 
enn het niet met concurrenten wil delen; dit is wanneer innovatie programma's ver ontwikkeld 
zijn,, uitkomsten voorspelbaar en het bedrijf een groot marktaandeel heeft. Het bedrijf gaat naar 
dee financiële markt als de kans op succes voor zichzelf hoog is, de informatie verifieerbaar en 
alss de verwerking van die informatie een waardeverhoging voor het bedrijf impliceert (Dia-
mondd 1991). 

Ex-postEx-post informatie-asymmetrie 
Naa het afsluiten van een transactie wil de financier moral hazards voorkomen bij zijn debiteur. 
Ditt doet hij door deze te controleren, zijn informatie te verifiëren en anderszins invloed uit te 
oefenen:: de zogenoemde monitoring (zie paragraaf 2.2.2). Monitoring is echter alleen nodig als 
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err een mogelijkheid is tot afwijken van afspraken. Als alles contractueel is vastgelegd, hoeft niet 
tee worden gecontroleerd. Dat is het geval bij markttransacties. Het afwijken van afspraken kan 
gebeurenn als ten eerste contracten niet volledig kunnen zijn en ten tweede informatie over 
gedragg moeilijk waarneembaar of verifieerbaar is. Als een bedrijf deze mogelijkheid tot 
afwijkenn heeft, zal het op de markt moeilijk transacties kunnen afsluiten. Bancaire financiering 
iss dan de enige optie die het heeft. 

Reputatie Reputatie 
Uitt het voorgaande bleek reeds, dat niet alleen de vormgeving zelf van de claims op de 
ondernemingg van belang is, maar ook de invloed van de financiers die deze claims kopen. Door 
zorgvuldigg een combinatie te kiezen van verschillende claims van verschillende financiers, kan 
dee onderneming sturen welke invloed ze kunnen hebben op het ondernemingsbeleid. De 
reputatiee van financiers vermindert de onzekerheid over de invloed die ze zullen uitoefenen. 

ControleControle tegenover liquiditeit 
Eenn dilemna bij de keuze bank- of marktfinanciering is de afruil tussen een soort garantie van 
voldoendee beschikbaarheid tegenover voldoende liquiditeit van de titels. Een garantie van 
beschikbaarheidd kan een bedrijf krijgen in een (mantel)overeenkomst met een bank of een 
geconcentreerdee groep financiers. De liquiditeit van een titel garandeert de continue prijszeting 
vann de titels, onder vele verspreide maar dus ook beschikbare marktdeelnemers. Hoe meer 
liquidee de titels, des te beter de prijs en des te lager de vermogenskosten. Evenzeer geldt echter 
datt betere controle met geconcentreerde financiering de vermogenskosten kan verlagen. Het 
resultaatt van de afruil verschilt per onderneming, en wordt bijvoorbeeld duidelijk op een 
momentt dat een bedrijf besluit naar de beurs te gaan of niet. 

Dee waarde van de liquiditeit van de financiering kan bijvoorbeeld proportioneel zijn met het 
aantall  beleggers dat meedoet (hoe meer handel, hoe meer liquide). Echter, dan zal een belegger 
nooitt verkopen, als ze het geduld kunnen opbrengen, omdat elke nieuwe belegger in de markt 
meerr waarde zou toevoegen. Als er inderdaad sprake is van geduldige beleggers die de 
liquiditeitt in de titel op deze manier op waarde schatten, is de waarde van de onderneming het 
hoogstee bij vele verspreide beleggers. De controle op de onderneming in termen van invloed is 
bijgevolgg minder sterk, wat in dat geval minder erg is, omdat de onderneming waarde krijgt uit 
dee liquiditeit en niet uit de controle. Als de beleggers eigenlijk voornamelijk ongeduldig zijn en 
slechtss geïnteresseerd in de dagwaarde van een titel, is de onderneming meer gebaat bij een paar 
geconcentreerdee financiers zoals een bank. De controle dan wel invloed is bijgevolg sterker 
(Boltonn & von Thadden 1995). 
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PotentiëlePotentiële informatie-valstrik 
Inn deze context is het plausibel te verwachten dat banken worden gekozen op het moment dat 
specialistischee vaardigheden vereist zijn. Dat is in het geval van een grote kans op moral hazard 
alss een bedrijf nog niet zo bekend is en dus toezicht nodig is (Rajan 1992), of als eenzelfde 
bedrijff  een lange termijn relatie en een mantelovereenkomst wenst (als in Boot e.a. 1991), of als 
hett bedrijf onderhandelingsruimte nodig heeft (Berlin & Mester 1992). Deze voorkeur voor 
bankfinancieringg verdwijnt echter op het moment dat bekend wordt dat een bank bedrijven in 
eenn informatie-valstrik laat lopen (zie paragraaf 2.2.4). Als een bank exclusieve informatie heeft 
diee niet gemakkelijk aan andere financiers is over te brengen, bijvoorbeeld over het gedrag van 
managers,, dan wordt de financiering voor de onderneming duur. Deze kosten zijn als het ware 
endogenee kosten van de bankfinanciering. Enerzijds kan een bank met onderhandeling en 
dergelijkee voorkomen dat het bedrijf in problemen komt, anderzijds kan een bedrijf gevangen 
wordenn in het net van informatie die de bank heeft. Zeker als een bank wil meedelen in de 
winstenn van projecten wordt dergelijke financiering duur. Met andere woorden: de werkelijke 
kostenn van bankfinanciering worden voor een belangrijk deel ook endogeen bepaald, door de 
controlee en invloed die de bank gaat uitoefenen. Hoe hoog of laag die kosten zijn, is in elke 
situatiee verschillend (Rajan 1992). 

DeDe reputatie van de ondernemer zelf 
Dee keuze voor bancaire financiering of marktfinanciering is behalve van de aard van beide 
vormenn van financiering ten opzichte van de aard van de financieringsbehoefte van een 
ondernemerr tevens afhankelijk van de levensfase van een onderneming. Een ondernemer die 
nogg geen reputatie heeft opgebouwd en van wie de managementkwaliteiten onzeker zijn, zal 
zichh uitsluitend kunnen wenden tot de markt voor venture capital (Chan, Siegel, Thakor 1990). 
Hijj  zal zelfs vergaande invloed van de financier accepteren en de financier trouw blijven om in 
dee loop der tijd zijn vaardigheden duidelijk te kunnen maken. Een ondernemer die wel een 
reputatiee heeft opgebouwd als manager maar nog onbekend is in de markt, zal zich kunnen 
richtenrichten tot een bank die zorg draagt voor de noodzakelijke screening en monitoring. De 
ervaringenn met de bank geven de ondernemer de kans een reputatie te ontwikkelen en later zelf 
financieringg uit de markt aan te trekken (Diamond 1989, 1991). Zo zal een ondernemer in de 
loopp der jaren met de opbouw van een eigen reputatie in de loop der jaren de beschikbaarheid 
vann vermogen voor zichzelf kunnen vergroten. 

Slotbeschouwing Slotbeschouwing 
Dee keuze voor bankfinanciering of marktfinanciering wordt bepaald door de relatieve ernst van 
dee fricties die de instituten bank of markt voor deze ondernemingen kunnen verminderen, 
bijvoorbeeldd de relatieve ernst van ex-ante of ex-post informatie-asymmetrie. Op financiële 
marktenn vindt voortdurend feedback plaats van informatie over beslissingen naar prijzen en van 
prijzenn naar reële beslissingen: de prijs van nieuw vermogen is dan sturend. Als echter de 
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mogelijkheidd van moral hazards groot is, is dat effect op reële beslissingen kleiner. Een 
voortdurendee update van prijzen is in dat geval niet zo waardevol; de disciplinerende werking 
vann toezicht op moral hazards is dan meer sturend. Markten zijn dan ook alleen de meest 
zinvollee oplossing als het gevaar van moral hazards relatief klein is ten opzichte van adverse 
selectie.. Banken zullen daarentegen een zinvolle oplossing als er een grote behoefte is aan 
toezichtt op moral hazards, of wanneer er grote onzekerheid heerst over de vraag of moral 
hazardshazards zich zullen manifesteren of niet. 

Inn een economie waarin beide problemen - onzekerheid over informatie over de toekomst en 
onzekerheidd over het gedrag van de debiteuren - zich voordoen, zullen er zowel marktdeelne-
merss zijn die besluiten zich te specialiseren in het verzamelen van informatie (screening) als 
deelnemerss die zich toeleggen op toezicht (monitoring). De laatste zullen prefereren onderling 
tee coördineren, omdat het toezicht op ondernemingen daardoor efficiënter en effectiever wordt 
respectievelijkk goedkoper en geloofwaardiger. De eerste zullen de voorkeur hebben onderling te 
concurreren,, omdat hun persoonlijke winst groter is naarmate minder marktdeelnemers dezelfde 
informatiee hebben. Omdat beide problemen - waardering met informatie en toezicht - de 
vermogenskostenn van een onderneming mede bepalen zal een ondernemer kiezen voor dat 
financieringsregimee dat zijn specifieke problemen het meeste vermindert. Zolang de kwaliteit 
vann ondernemers of managers onvoldoende zeker is, zal een onderneming zich moeten finan-
cierenn via zo'n coalitie van intermediairs. De financiers in de financiële markt zullen immers 
eenn zeer hoge premie vragen voor potentiële problemen nadat de financiering is gegeven, omdat 
datt alles is wat ze kunnen doen. Banken kunnen de ondernemingsleiding disciplineren met hun 
toezichtt en afspraken, en daarmee de vermogenskosten van de onderneming verlagen. Als het 
gedragg van de ondernemingsleiding na het verstrekken van financiering meer voorspelbaar is of 
alss de uitkomsten van deze financiering in het algemeen beter voorspelbaar zijn, dan kan een 
ondernemingg besluiten eventueel nieuwe financiering te zoeken op een financiële markt. Een 
ondernemingg moet dus theoretisch bij een bank blijven zolang informatie moeilijk overdraag-
baarr is, voorspellingen moeilijk zijn, of zolang de kosten van het toezicht hoog zijn. Hoe hoger 
dee kosten van het toezicht, des te later deze kosten verwaarloosbaar zullen worden. Het laatste 
argumentt geeft tevens aan dat de configuratie van financiële systemen van banken en markten 
niett alleen zal verschillen naar het soort ondernemingen in een economie, maar ook naar de 
algemenee ontwikkeling van een land (Boot & Thakor 1997). 

2.44 Overzicht van deel 1 

Inn deel 1 hebben we de problemen geïdentificeeerd die de toegankelijkheid van de vermogens-
marktt voor ondernemingen beperken. Daarnaast hebben we inzichten en oplossingen uit de 
financiëlee intermediatie-literatuur geïnventariseerd. Hierbij werd tevens bekeken in hoeverre 
bankenn of juist markten een comparatief voordeel kennen bij de financiering van ondernemin-
gen.. De overzichtstabel hieronder stemt overeen met de structuur van deel 1: de eerste kolom 

61 1 



InzichtenInzichten uit de financiële intermediatietheorie 

betreftt kosten van externe financiering, zoals beschreven in paragraaf 2.1. De tweede kolom 
vermeldtt de taak die de literatuur aan banken geeft, als de desbetreffende frictie optreedt, zoals 
beschrevenn in paragraaf 2.2. De laatste kolom geeft weer wat de afruil is bij de keuze bank- of 
marktfinanciering,, zoals beschreven in paragraaf 2.3. Van hieruit kunnen nu inzichten worden 
geformuleerdd over de rol van banken in een economie. De respectievelijke rijen in de tabel 
vormenn elk een theoretisch inzicht. Zo komen we op vier inzichten die we in het vervolg van 
dezee studie zullen hanteren. Om het onderzoek te vereenvoudigen hebben we uit de theoretische 
inzichtenn korte stellingen geformuleerd. Uit deze stellingen volgt welke factoren we moeten 
onderzoekenn om steun te vinden voor de inzichten. We eindigen met een checklist van te 
onderzoekenn factoren in het vervolg van de studie. 
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Overzichtstabell  II  Kostenreducties van externe financiering door  banken 
enn afruiloverweging tussen financiële markt en banken 

KOSTEN N 

operationele e 
transactiekostenn van 
zoeken, , 
communicatie, , 
administratie e 

idem, , 
vann transformatie 
vann looptijd, grootte 
enn risico 

kostenn vanwege ex-
antee informatie-
asymmetrie: : 
screening,, vermo-
gensrantsoenering, , 
onderinvestering g 

kostenn vanwege ex-
postt informatie-
asymmetrie: : 
verificatiee en de 
agencyy kosten van 
monitoringg en 
bonding g 

premiess door 
reputatieverschillen n 

REDUCTIEE DOOR BANK 
DOOR R 

specialisatie,, schaalvoordelen 
doorr concentratie, 
eliminatiee van zoekkosten door 
creatiee claims op de bank 

schaalvoordelenn en diversificatie 

concentratiee en specialisatie in 
screening,, geloofwaardigheid 
informatiee door signalen en door 
reputatiee informatie producent 
vann voldoende grootte die zelf 
risico'ss draagt en intern zichzelf 
disciplineert t 

schaalvoordelenn uit concentratie 
vann toezicht bij gedelegeerde 
specialist;; geloofwaardigheid 
(uitbetalint's)beloftess door 
reputatie;; verlaging bonding-
kostenn door lange termijn relaties 

reputatiee instelling verlaagt 
vermogenskostenn ook voor 
cliëntenn en disciplineert mede-
werkers;; intertemporele lasten-
verdelingg mogelijk tenzij soft 
budgett constraint opgaat 

AFRUILL MARKT <--> BANK 

beursorganisatiee voor direct 
contactt bij standaardtitels vs. 
gespecialiseerdee kostenreductie 
voorr specifieke transacties door 
bank k 

spreidingg marktrisico's in 
financiëlefinanciële markt vs. taxatie en 
spreidingg specifieke (krediet) 
risico'srisico's door bank 

voortdurendee update van prijzen 
mett informatie vs. regelmatige 
controlee vertrouwelijke 
informatie;; publicatie van 
informatiee vs. onderling delen 
vann strategisch waardevolle 
informatie e 

continuee feedback prijzen op 
reëlee beslissingen in de markt 
bijj  adverse selectie problemen 
vs.. toezicht door nabije banken 
bijj  moral hazard 

noodzaakk eigen reputatie in de 
marktt vs. endogene kosten van 
informatiee valstrik van banken 
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InzichtInzicht 1 
BankenBanken kunnen operationele transactiekosten verlagen door concentratie, specialisatie en 
risico-diversificatie.risico-diversificatie. Dit (schaalvoordeel wordt groter naarmate de transacties specifieker zijn 
enen de risico 's moeilijker kunnen worden beoordeeld door het publiek in de markt. 

Wee kunnen dit eerste inzicht, dat voornamelijk stoelt op schaal- en specialisatie voordelen, 
splitsenn in vier beknopte stellingen: 
la.. Operationele transactiekosten dalen door concentratie van transacties bij de bank meer 

dann door concentratie op een markt als transacties zo specifiek zijn dat er geen standaard-
contractenn voor bestaan. 

lb.. Zoekkosten verminderen aanzienlijk als de bank voor eenieder tegenpartij wordt en 
claimss op zichzelf uitschrijft. 

lc.. Operationele transactiekosten dalen door efficiëntie en specialisatie van de bank als 
transactiess zo specifiek zijn dat er geen standaardcontracten voor bestaan. 

ld.. Risicodiversificatie in de kredietportefeuille van de bank geeft betere resultaten dan 
spreidingg in de markt, als de kredietrisico's onvoldoende door het publiek zelf kunnen 
wordenn beoordeeld. 

InzichtInzicht 2 
BankenBanken kunnen de kosten van ex-ante informatie-asymmetrie verlagen door (I) concentratie en 
specialisatiespecialisatie in screening, en door (2) het ontwikkelen van een reputatie als geloofwaardig 
informatieproducent,informatieproducent, het ook zelf dragen van risico 's, en voldoende intern toezicht. Ze kunnen 
ditdit meer dan markten als voor de screening vertrouwelijke informatie nodig is. Hiermee 
verhogenverhogen ze de beschikbaarheid van initieel vermogen. 

Ditt tweede inzicht bestaat uit twee onderdelen: 
2a.. Screeningkosten dalen door schaalvoordelen uit concentratie en specialisatie bij banken 

meerr dan in markten als niet-publieke informatie nodig is. 
2b.. Onderinvestering daalt door de reputatie van een bank die zelf mede risico's draagt en 

internn voldoende gedisciplineerd is. 

InzichtInzicht 3 
BankenBanken kunnen de kosten van ex-post informatie-asymmetrie verlagen door (I) concentratie 
vanvan de toezichtstaak bij de bank als gedelegeerde, door (2) het onderhouden van lange termijn 
relatiesrelaties en door (3) het ontwikkelen van een reputatie. Door de momentgerichte aard van de 
handelhandel op markten kan dit voordeel niet op de markt worden behaald. 

64 4 



InzichtenInzichten uit de financiële intermediatietheorie 

Driee soorten kosten ex-post informatie-asymmetrie zijn in dit inzicht verwerkt: 
3a.. Monitoringkosten dalen door concentratie van de toezichtstaak bij een gedelegeerde 

specialist. . 
3b.. Bondingkosten dalen door lange termijn relaties tussen banken en ondernemingen. 
3c.. Potentiële verliezen door moral hazards en onderinvestering dalen als een bank van 

voldoendee hoge reputatie zelf tegenpartij wordt van de geldschieters. 

InzichtInzicht 4 
BankenBanken kunnen door het ontwikkelen van een reputatie vermogenskosten voor zichzelf verlagen. 
OmdatOmdat zij hiermee een lagere rente en een grotere beschikbaarheid van vermogen kunnen 
bewerkstelligen,bewerkstelligen, kunnen zij de kosten van financiële intermediatie ten opzichte van directe 
financieringfinanciering verlagen. 

Ditt laatste theoretische inzicht over de effecten van reputatie heeft drie stellingen in zich: 
4a.. Banken met een hoge reputatie kunnen goedkoper vermogen in de markt aantrekken dan 

bankenn met lagere repuatie en dan ondernemingen met een lagere of geen reputatie. 
4b.. Uitbuiting van cliënten wordt voorkomen als de bank meer verliest dan één cliënt als 

dezee cliënt onheus wordt behandeld. Dit potentiële verlies is verankerd in de reputatie van 

dee bank. 
4c.. Een bank van hoge reputatie zal het voordeel aan cliënten kunnen geven vanaf de eerste 

periodee van de relatie. De relatie wordt opgeheven als de onderneming ervan uitgaat dat 
err goedkope financiering is ook bij onvoldoende inspanning. 

Dezee vier inzichten lijken uitsluitend over de kosten van financieringsrelaties te handelen maar 
zee gaan impliciet ook over de beschikbaarheid van financiering. In het algemeen stellen we dat 
dee beschikbaarheid van vermogen lager wordt naarmate de kosten van fricties hoger zijn. De 
beschikbaarheidd verdwijnt als de kosten van het overkomen van fricties zo hoog worden dat 
financierss zich terugtrekken uit de markt. Met het verlagen van directe of indirecte kosten 
verhogenn banken de beschikbaarheid van vermogen. Impliciet hanteren we hier de theoretische 
veronderstellingg dat in een economie als geheel voldoende vermogen beschikbaar is. 

Omm ondersteuning te kunnen vinden voor deze inzichten moeten we een beeld krijgen van de 
variabelenn die in de inzichten worden genoemd. Dan moeten we in het vervolg van deze 
dissertatiee de volgende factoren onderzoeken. 
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Checklistt  van te onderzoeken factoren 

SoortenSoorten kosten van externe financiering en financieringsrelaties 

Directee kosten: vermogenskosten, operationele kosten (transport, communicatie, administratie), 

screeningkostenn (informatieproductie), monitoringkosten (toezicht en invloed op debiteuren), 

bondingkostenn (contracten, verslaglegging, garantstellingen). 

Indirectee kosten: onderinvestering, prijszetting in voordeel financier of nadelige prijszetting 

doorr onvoldoende reputatie. 

KenmerkenKenmerken van de ondernemingen en de gewenste transacties 

Activiteiten,, activa-specificiteit, transactie-specificiteit, gangbare financiering en ontwikkeling 

daarin,, termijn van relaties met financiers, kredietrisico. 

KenmerkenKenmerken van de banken 

Schaall  en concentratie, specialisatie, risicoprofiel en reputatie. 

Eenn totaalbeeld van bovenstaande factoren zal ons kunnen leren welke theoretische inzichten 

meerr en welke minder ondersteuning vinden. Een algemene beschouwing van de kenmerken 

vann nij verheidsondernemingen en banken in de tweede helft van de 19e eeuw geven we in deel 

2.. In deel 2 zal aan bovenstaande checklist nog een element worden toegevoegd: gangbare 

financieringsrelatiess in de economie. De algemene beschikbaarheid van financieringsalternatie-

ven,, faciliteiten en gangbare contracten zal immers de rol van banken in een economie relative-

ren.. Dit theoretisch overzicht zal samen met het hierna beschreven institutioneel overzicht een 

analysee van financieringsrelaties mogelijk maken. 

Notenn bij  hoofdstuk 2 

11 Omdat in de vorige eeuw het onderscheid tussen de geld- en kapitaalmarkt niet duidelijk was, maken 
wee ook hier geen onderscheid tussen deze deelmarkten voor titels met een korte resp. lange looptijd. 

22 Zoals in de inleiding genoemd is in de klassieke economische theorie wel een expliciete rol toegekend 
aann banken. Behalve in Schumpeter (1912) ook bijvoorbeeld in Hilferdings Finanzkapital (1910). 

33 De vermogensverschaffers zullen we aanduiden als financiers, spaarders of beleggers. In het geval 
vann een keuze voor de term spaarders of beleggers zal sprake zijn van financiers die hun kapitaal 
risicovrijj  resp. risicodragend willen aanwenden. 

44 Het bestaan van het informatieprobleem binnen financieringsrelaties geeft aanleiding tot het 
bestuderenn van (Stiglitz 1971): de drijfveren van individuen om informatie te verzamelen, de mate 
waarinn marktprijzen nog de relevante informatie weerspiegelen, en de rol die de nu resulterende 
prijzenn spelen bij het beïnvloeden van het gedrag van ondernemers. De drijfveren van individuen om 
informatiee te verzamelen zullen voor een groot deel worden bepaald door de potentiële voordelen die 
zee met de informatie kunnen behalen. Nu heeft informatie het karakter van een publiek goed, zodra 
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hett bekend is. De motivatie om als individu kosten te maken voor informatie is klein als vele ande-
renn ook meedoen bij hetzelfde financieringsproject. In een markt die alleen bestaat uit individuen 
ontstaatt hier het free Wcfer-probleem: iedereen zou willen profiteren van de informatie, dus iedereen 
zouu willen dat iemand anders de kosten van de informatie draagt. Het informatieprobleem wordt dan 
niett opgelost. Het is in het belang van alle marktpartijen te weten in hoeverre prijzen wel informatie 
weerspiegelen.. Ze zullen alle moeite doen om dit te achterhalen. Er bestaat uitgebreide literatuur 
overr dit probleem; we zullen er verder niet op in gaan. 

Inn hoeverre de resulterende prijzen het gedrag van ondernemers beïnvloeden hangt af van de 
resulterendee verhouding tussen particuliere kosten en baten. Een individu zal alleen kunnen worden 
aangespoordd activiteiten te ondernemen waarvan de particuliere opbrengsten hoger zijn dan de parti-
culieree kosten. Dit zijn niet noodzakelijk activiteiten die de sociale welvaart verhogen, of in ons geval 
dee beste te financieren projecten. Er zou dan een mechanisme moeten worden ontwikkeld waardoor 
datt particuliere voordeel dichterbij de sociaal gewenste welvaart komt. Het aanknopingspunt voor het 
overbruggenn van dit verschil - het verschil tussen een imperfect systeem en een perfect systeem - is 
dee bepaling van eigendomsrechten, ook voor informatie (North & Thomas 1980, 5). De specificatie 
vann individuele rechten bepaalt hoe kosten en opbrengsten zullen worden verdeeld over de deelne-
merss aan het systeem. Omdat deze specificatie van rechten meestal wordt vormgegeven in expliciete 
enn ook impliciete contracten, hangt het gedrag van individuen binnen een systeem af van de aard van 
dezee contracten c.q. afspraken (Jensen & Meckling 1976, 308). Het gedrag van een individu kan 
bijvoorbeeldd zijn gekoppeld aan verwachte toekomstige opbrengsten: zijn huidig ondernemen is 
bepalendd voor een toekomstig oordeel over zijn kwaliteit en daarmee voor de prijs van zijn financie-
ring.. Die afspraak over de toekomst is impliciet verwerkt in de huidige overeenkomst. Dat hij zijn 
exclusievee informatie juist overbrengt aan zijn financier is hiervoor essentieel. Zo krijgen prijzen een 
anderr sturend karakter dan in het traditionele economische denken. Expliciete contracten zijn in dat 
gevall  alleen nog nodig als er een verwachting is dat een van de contractpartijen geneigd is van de 
afsprakenn af te wijken. Disciplinering via impliciete afspraken zoals hier beschreven kan voldoende 
zijnn voor noodzakelijke sturing (Alchian & Demsetz 1972, 777). Omdat deze gedachtegang veel meer 
omvatt dan alleen de mogelijke rol voor intermediairs, zullen we er niet verder op in gaan. 

55 Banken kunnen niet altijd risico's absorberen: marktrisico (de mate waarin de waarde van een titel of 
projectt gevoelig is voor veranderingen in de markt, zoals de conjunctuur); renterisico (kans dat de 
rentee exogeen verandert) en dergelijke economie-gerelateerde risico's zijn alleen diversifieerbaar door 
tee opereren in verschillende landen - lees economieën (zie voor een overzicht bijvoorbeeld Swank 
1994,, hoofdstuk 1). 

66 In de organisatieleer aangeduid met de term span-of-control, die zich behalve met technologische 
mogelijkhedenn ook met managerskwaliteiten ontwikkelt. 

77 Merk op dat banken hiertoe in staat zijn, wat niet wil zeggen dat ze dit altijd zullen doen. Onder meer 
mett dergelijke daadkracht ontwikkelt een bank haar reputatie. 
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