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Dee relatie tussen de bankier Marten Mees en de industrieel Charles
Stork,, die in 1872 ontstond, was een van de eerste industriefinancieringsrelatiess waarin een Nederlandse bank een grote rol speelde.
Dee bevindingen van de familie Van den Bergh, boterhandelaars en
producentenn van margarine, met hun financiers laten zien dat
bankenn niet altijd een cruciale rol speelden bij industriefinanciering.
Dee auteur deed voor deze dissertatie historisch onderzoek naar de
relatiee tussen bankiers en industriëlen in de tweede helft van de 19e
eeuw.. De opkomst van de nieuwe industrie in die tijd ging samen met
eenn drastische wijziging in de activa-structuur van ondernemingen.
Dezee nieuwe activa-structuur vereiste een nieuwe vermogensstructuur.
Dee auteur heeft onderzocht hoe banken hierop inspeelden en of zij
eenn unieke rol hadden bij de ondernemingsfinanciering in die tijd.
Dee moderne financiële intermediatieliteratuur vormde de leidraad voor
hett onderzoek. De auteur concludeert dat banken een bijdrage leverden.
.doorr de vermindering van onzekerheid bij zowel ondernemers als
investeerders.. Zij doen dit met een efficiency-voordeei door ervaring
enn specialisme, schaalvoordelen in het toezicht op debiteuren,
enn gunstiger financiering vanwege een gevestigde reputatie.
Opvallendd in de financieringsrelaties in de 19e eeuw was de persoonlijkee betrokkenheid van de bankiers; een les van het verleden aan het
heden.. De case-studies in deze dissertatie bevatten een onderhoudend
beeldd van financiering en financieringsrelaties in die tijd.
Dee tekst wordt afgewisseld met tekstkaders, waarin bevindingen
wordenn samengevat, dan wel anekdotes of andere wetenswaardigheden
uitt de 19e eeuw worden beschreven.
Lindaa van Goor studeerde Financiële Economie aan de Vrije
Universiteitt van Amsterdam. Zij doceerde enige jaren Ondernemingsfinanciering.. Sinds 1997 is zij werkzaam bij de Nederlandse Vereniging
vann Banken als secretaris van diverse interbancaire commissies op
hett gebied van bedrijfseconomisch toezicht, monetair beleid en
economischee vraagstukken.

