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Samenvatting
Dit proefschrift bestaat uit theoretische bijdragen over ﬁnanciële intermediatie en regulering. Het belangrijkste thema is de optimale regulering van banken, en kapitaalregulering
in het bijzonder. De belangrijkste vraag die wordt geanalyseerd is welk eﬀect regulering
heeft op concurrentie in het bankwezen, en, vice versa, wat het eﬀect van concurrentie
is op de eﬀectiviteit van kapitaalregulering. Deze vraag wordt geanalyseerd in een industriële organisatie setting waarin zowel inter-bank concurrentie als nieuwe toetreding een rol
speelt. De meest opvallende uitkomst van de analyse is dat hogere kapitaaleisen toetreding
kunnen bevorderen. In essentie wat er gebeurt, is dat hogere kapitaaleisen ontmoedigend
werken voor lagere kwaliteit banken en via dit opschoningeﬀect (“cleansing”) concurrentie
tussen valide spelers attractiever maakt. Andere kwesties die worden geanalyseerd in het
proefschrift hebben betrekking op de vraag waarom banken het verstrekken van leningen en
het accepteren van deposito’s combineren, en hoe concurrentie tussen bestaande banken de
karakteristieken van een optimale bankleningovereenkomst beı̈nvloeden. Het proefschrift omvat ook een overzichtshoofdstuk over de fundamentele bestaansredenen voor banken, inclusief
overwegingen die aangeven waarom regulering in deze bedrijfstak zo belangrijk is. Dit laatste
komt ook tot uitdrukking in een afzonderlijk hoofdstuk over optimaal reguleringsbeleid.

