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Samenvatting en Conclusie (Summary in Dutch)

Inleiding	
Het onderzoek van dit proefschrift richt zich op de aard en de resultaten van 
buitenlands bankieren door middel van een fysieke aanwezigheid in het buitenland. 
De internationale standaardisering van bankregulering tussen jurisdicties heeft ertoe 
geleid dat banken uit verschillende landen in principe kunnen concurreren op een level 
playing field. Waarneembaar is dat banken, daar waar zij voorheen hun internationale 
kredietverlening vooral verzorgden vanuit de historische thuismarkt, ook wel cross-
border banking genoemd, in toenemende mate zijn overgegaan tot het opzetten van 
één of  meerdere fysieke vestigingen in het buitenland. Een dergelijke buitenlandse 
vestiging kan de vorm aannemen van een nieuw kantoor, een zogenoemde greenfield. 
Ook kan een buitenlandse aanwezigheid worden gerealiseerd door de aankoop van een 
al bestaande bank. Buitenlandse banken zijn vooral actief  in het Caraïbisch gebied, 
Centraal- en Oost-Europa, Centraal Azië en Sub-Sahara Afrika. Dit proefschrift wil 
meer duidelijkheid verschaffen over de mogelijke verschillen in gedrag en prestatie 
tussen banken waarvan de eigenaren zich in het binnenland bevinden en banken 
waarvan de eigenaren zich in het buitenland bevinden. De sterke aanwezigheid van 
buitenlandse banken in Centraal en Oost-Europa geeft aanleiding een belangrijk deel 
van de analyse uit te voeren aan de hand van gegevens in deze regio. De focus hierbij 
ligt op buitenlands bankieren in de landen die op 1 mei 2004 tot de Europese Unie zijn 
toegetreden, of  dit naar verwachting op korte termijn zullen doen, te weten: Bulgarije, 
Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Kroatië, Polen, Roemenië, Slovenië, Slowakije 
en de Tsjechische Republiek. Aan dit proefschrift liggen drie onderzoeksvragen ten 
grondslag. Ten eerste, wat is de rol van buitenlandse banken in de bancaire sector 
van Centraal- en Oost-Europa? Ten tweede, waarom zijn buitenlandse banken 
activiteiten begonnen in deze regio en hoe houden deze argumenten verband met 
de manier waarop ze hun aanwezigheid vormgeven? Ten derde, wat is het effect 
van buitenlands eigendom op de winstgevendheid en de efficiency die zich hierdoor 
kenmerken? De vragen worden beantwoord aan de hand van beschrijvende statistiek, 
interviewresultaten en empirisch onderzoek. 

Samenvatting
In Hoofdstuk 1 staat centraal de rol van buitenlandse banken in de bancaire sector 
van Centraal- en Oost-Europa. De nexus tussen de aanwezigheid van buitenlandse 
banken en krediet aan de private sector in transitielanden is tot nog toe in de literatuur 
onderbelicht gebleven. De global advantage theorie (Berger, 2001) veronderstelt dat, 
met name in opkomende economieën en transitielanden, buitenlandse banken, 
doorgaans afkomstig uit westerse economieën, gezien hun ervaring over effectievere 
intermediatietechnieken beschikken dan binnenlandse banken, met name op het 
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gebied van screenen, monitoren en het prijzen van risico. Er zijn echter factoren 
inherent in het bankieren in Europese transitielanden die deze relatieve voordelen 
van buitenlandse banken tegenwerken. Zo maakt het ontbreken van betrouwbare 
historische gegevens van locale bedrijven het vooral voor buitenlandse banken 
moeilijk om het probleem van averse selectie, het verlenen van krediet aan bedrijven 
met slechte vooruitzichten, op te lossen. Het is zelfs waarschijnlijk dat binnenlandse 
banken de zogenoemde soft information (meningen, visie, rapporten, aantekeningen) 
van locale bedrijven beter kunnen achterhalen en interpreteren waardoor de kwaliteit 
van hun kredietbeslissing die van buitenlandse banken overtreft. Het gevolg kan zijn 
dat buitenlandse banken zich onthouden van kredietverlening aan bedrijven die voor 
hen in eerste instantie minder transparant zijn. 

Sectie één van het hoofdstuk laat de groei in de totale activa onder beheer van 
buitenlandse banken in Centraal- en Oost-Europa zien. Duidelijk is dat zich hierin 
binnen de regio grote verschillen hebben voorgedaan. De toename van het aantal 
buitenlandse banken in Centraal- en Oost-Europa heeft doorgezet tot 2000. Na 2000 
stabiliseerde het totale aantal buitenlandse banken en vanaf  2002 is ook het relatieve 
aantal buitenlandse banken stabiel op 61 procent van het totaal van binnenlandse en 
buitenlandse banken. In 1995 bedroeg het relatieve aantal buitenlandse banken 25 
procent. 

De relatieve activa onder beheer van buitenlandse banken overtreft het relatieve 
aantal buitenlandse banken. Vanaf  2002 beheren de buitenlandse banken 84 
procent van alle activa binnen de bancaire sector in Centraal- en Oost-Europa. In 
1995 bedroeg dit percentage 4 procent. De regionale verschillen in de toetreding 
van buitenlandse banken doen zich mede voor in de tijd. In Hongarije en Letland 
beheerden buitenlandse banken in 1996 al een groot deel van de bancaire activa. 
In 1997 deed dit zich voor in Litouwen, in 1998 in Estland en in 1999 in Polen. De 
gemiddeld grootste toename in activa onder beheer van buitenlandse banken deed 
zich voor in 2000, vooral in Bulgarije, Kroatië, Tsjechië, Slowakije en Slovenië. Een 
uitzondering op deze groeiontwikkeling vormt Letland waar het aandeel van activa 
van buitenlandse banken vanaf  1998 is afgenomen van 81 procent tot 49 procent in 
2004. 

Het hoofdstuk vervolgt met onderzoek naar de herkomst van buitenlandse banken. 
In 2002 merkte het tijdschrift The Economist op dat grote Amerikaanse en Engelse 
banken ontbreken in Centraal- en Oost-Europa. Uit mijn analyse blijkt dat anno 2005 
de Oostenrijkse, Italiaanse, Belgische en Duitse banken nog steeds de belangrijkste 
investeerders zijn in de toonaangevende banken in deze regio. Intraregionale 
investeerders in de bancaire sector komen uit Estland, Hongarije, Tsjechië en Polen 
maar hun aandeel staat in schril contrast met het aandeel van westerse banken: 
slechts 1.3% van de bank activa wordt beheerd door intraregionale buitenlandse 
investeerders terwijl 62% van de bancaire activa in handen is van westerse banken en 
instituties als de EBRD en het IFC. 

Vervolgens vindt hoofdstuk 1 dat de omvang van de bancaire sector als deel van 
het bruto nationaal product in Centraal- en Oost-Europa, ondanks de licht stijgende 
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trend, nog steeds de helft bedraagt van wat gemiddeld gangbaar is in landen die de 
euro voeren. Ten aanzien van het niveau van kredietverlening aan de private sector 
wordt zelfs gemeten dat deze gedurende de periode tussen 1993 en 2000 onveranderd 
laag is gebleven. Gemeten als percentage van het bruto nationaal product ligt het 
niveau van krediet aan de private sector op een vierde van dat in het eurogebied. Ook 
gemeten als percentage van het totale kredietaanbod is het krediet aan de private 
sector in deze periode onveranderd gebleven in Centraal- en Oost-Europa. Pas sinds 
2002 lijkt het krediet aan de private sector gemiddeld toe te nemen. Dit gemiddelde 
maskeert echter grote intraregionale verschillen. De kredietgroei doet zich vooral 
voor in de Baltische staten, Kroatië, Hongarije en Slovenië. In Tsjechië en Slowakije 
daalt het krediet aan de private sector al gestaag sinds 1997. Gebruik makend van een 
model dat meet in hoeverre de kredietgroei in Centraal- en Oost-Europese landen 
afwijkt van wat gangbaar is in economieën met vergelijkbaar BNP per capita, blijkt 
dat de landen waarin de kredietverlening sinds 2002 groeit, ook de landen zijn waarin 
de gemiddelde afstand tot de kredietbenchmark het kleinst was tussen 1995 en 2001. 
Uitzonderingen vormen Tsjechië en Slowakije waar de afstand tot de benchmark sinds 
1999 onophoudelijk toeneemt.

De analyse legt bloot dat er geen duidelijke één op één positieve, dan wel 
negatieve relatie is tussen de toetreding van buitenlandse banken en groei van krediet 
aan de private sector. Op de vraag wat dan wel de rol is van buitenlandse banken 
als intermediairs in de bancaire sector vindt het hoofdstuk twee antwoorden. Ten 
eerste nemen buitenlandse banken vanaf  2000 de rol van kredietaanbieders over van 
binnenlandse banken. De reden hiervoor is eenvoudigweg dat het aantal buitenlandse 
banken vanaf  dat moment het aantal binnenlandse banken overtreft, ook gemeten 
in relatieve activa onder beheer. Daarmee is nog niet de vraag beantwoord hoe 
buitenlandse banken zich gedragen als kredietverleners. De tweede waarneming van 
de analyse betreft het feit dat buitenlandse banken pas sinds 1997 krediet verlenen in 
een mate die overeenkomt met hun relatieve aanwezigheid. Voor 1997 verstrekten 
binnenlandse banken meer krediet aan de private sector dan men zou verwachten 
op basis van hun relatieve aandeel in de bancaire sector. Zelfs in 2000 verstrekten 
buitenlandse banken in Kroatië, Litouwen, Polen en Tsjechië minder krediet aan de 
private sector dan men zou verwachten op basis van de relatieve omvang van activa 
onder beheer. 

 Het hoofdstuk besluit met een prestatievergelijking tussen buitenlandse en 
binnenlandse banken. Het blijkt dat de winstgevendheid van buitenlandse banken, 
gemeten naar rendement op aandelen en rendement op totale activa die van 
binnenlandse banken overtreft heeft gedurende 1995-2000. Na deze periode is 
sprake van convergentie. De hogere winstgevendheid lijkt echter niet te worden 
veroorzaakt door een lager kostenniveau. Ook blijkt dat de hogere winstgevendheid 
van buitenlandse banken niet veroorzaakt wordt door hogere netto-rente inkomsten 
omdat deze gedurende deze hele periode lager zijn dan die van binnenlandse banken. 
Aangemerkt moet worden dat de analyse geen uitsluitsel geeft over de statistische 
significantie van de prestatieverschillen tussen binnenlandse en buitenlandse banken. 
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De schattingsresultaten in hoofdstukken 4-6 geven nader uitsluitsel over de relevantie 
van buitenlands eigendom met betrekking tot de prestatie van banken.

Het beeld dat in dit hoofdstuk naar voren komt is als volgt. Allereerst kan vastgesteld 
worden dat de buitenlandse banken in Centraal-Europa tot de landen in de regio 
niet in dezelfde mate en in dezelfde periode zijn toegetreden. Ten tweede komen de 
aanwezige buitenlandse banken voornamelijk uit de landen uit het eurogebied. Er lijkt 
daarmee een relatie tussen afstand tussen het gastland en het thuisland. Vooralsnog 
lijkt een eerste conclusie dat deze banken hun bestaande klanten zijn gevolgd naar 
Centraal- en Oost-Europa waarschijnlijk. Dit beeld wordt bevestigd door de initiële 
terughoudendheid van buitenlandse banken om krediet te verstrekken aan de private 
sector. Hoofdstuk 3 zal in het bijzonder ingaan op de hypothese dat buitenlandse 
banken in eerste instantie buitenlandse vestigingen openen, zij het kantoren, zij het 
dochterondernemingen, om hun bestaande klanten te kunnen bedienen.

 Een andere oorzaak van de initiële terughoudendheid van buitenlandse banken 
kan gelegen zijn in de verschillen tussen de instituties in het gastland en die in het 
thuisland. Men denke dan aan langduriger juridische procedures in het gastland 
dan in het thuisland om beslag te leggen op onderpand van de wanbetaler. Deze 
juridische procedures kunnen bovendien worden bemoeilijkt door het bestaan van 
corruptie binnen het apparaat van beslagleggers en de rechterlijke macht. Het lijkt 
waarschijnlijk dat buitenlandse banken in Centraal- en Oost-Europa soms moeilijk 
beslag konden leggen op onderpand, als al aanwezig, en de markt voor dit onderpand 
niet altijd liquide was. 

De conclusies op basis van dit hoofdstuk zijn in overeenstemming met die van Mian 
(2006) die stelt dat er belangrijke beperkingen zijn aan de kracht van kapitaalmobiliteit 
om financiële onderontwikkeling op te lossen. De analyse uit dit hoofdstuk werpt 
nadere vragen op. Ten eerste: in welk opzicht zijn buitenlandse banken in Centraal- 
en Oost-Europa anders dan buitenlandse banken in het eurogebied of  buitenlandse 
banken in Europese transitie-economieën die geen zicht hebben op EU-toetreding? 
Wat is de reden dat buitenlandse banken in Centraal- en Oost-Europa zich pas sinds 
eind jaren negentig meer lijken te focussen op kredietverlening aan de private sector? 
Wat kan over het algemeen nu precies gezegd worden over de invloed van buitenlands 
eigendom van banken op de prestaties van deze banken? En ten slotte: in hoeverre 
heeft de institutionele omgeving invloed op de werkwijze van buitenlandse banken? 
Met behulp van een microanalyse zal hoofdstuk twee een antwoord proberen te 
vinden op de eerste vraag door de balansen van buitenlandse banken in de drie 
gebieden te onderzoeken. De tweede vraag zal in hoofdstuk drie beantwoord worden 
door buitenlandse banken zelf  te vragen wat de strategie achter hun toetreding tot 
Centraal- en Oost-Europa is. De andere vragen komen empirisch aan bod in Deel II 
van dit boek.

 
In Hoofdstuk 2 breiden we de analyse van de rol van buitenlandse banken in Centraal- 
en Oost-Europa in verschillende opzichten uit. Het hoofdstuk zet ontwikkelingen van 
buitenlands bankieren in Centraal- en Oost-Europa af  tegen enerzijds buitenlands 
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bankieren in ontwikkelde economieën en anderzijds buitenlands bankieren in landen 
met een lage economische ontwikkeling. In het bijzonder gaat dit hoofdstuk in op de 
volgende vragen: (i) hoe verhoudt zich de grootte van een buitenlandse bank tot de 
grootte van een bank waarvan de aandeelhouders zich bevinden in het binnenland? 
(ii) waaruit bestaan de activa van een buitenlandse bank? (iii) wat is de structuur van 
de kredietportefeuille, en (iv) hoe zijn buitenlandse banken gefinancierd? De eerste 
benchmark bestaat uit de vijftien EU lidstaten die tot mei 2004 de EU vormden; 
de tweede uit 16 transitielanden in Zuidoost Europa en het Gemenebest van 
Onafhankelijke Staten (GOS). De onderzoeksperiode start in 1995, toen de locale 
overheden in Centraal- en Oost-Europa nog het merendeel van de bancaire activa 
bezaten. Gedurende acht jaren worden bankbalansen in de drie regios gevolgd tot en 
met 2002, toen het krediet aan de private sector in de regio het begin van groei laat 
zien. De analyse is gebaseerd op 31.319 bank observaties van commerciële banken, 
spaarbanken en coöperatieve banken in de drie regio’s. 

 De bevindingen in dit hoofdstuk zijn als volgt. Allereerst is het verschil in 
omvang tussen een gemiddelde CEE bank en een bank in West-Europa tussen 1995 
en 2002 toegenomen. In die periode groeide een Centraal- en Oost-Europese bank 
van gemiddeld €560mln tot ruim €1.3bn. In Tsjechië, Polen en Hongarije bevinden 
zich gemiddeld de grootste banken, in Bulgarije, Letland, Litouwen en Roemenië 
de kleinste. Het balanstotaal van een gemiddelde West-Europese bank bedroeg in 
1995 ruim €4.6bn en groeide tot €15.6bn in 2002. Terwijl vanaf  1997 de omvang 
van Centraal- en Oost-Europese banken begon toe te nemen, groeiden banken in 
Zuidoost Europese en GOS landen tussen 1995 en 2002 nauwelijks. Uit de analyse 
komt naar voren dat in Centraal- en Oost-Europa buitenlandse banken in omvang 
zijn toegenomen en binnenlandse banken in omvang zijn afgenomen. Als verklaring 
hiervoor gelden de intraregionale fusies en overnames en de privatiseringen van 
voormalige staatsbanken en buitenlandse investeerders. De Centraal- en Oost-
Europese banksector onderscheidt zich hiermee van die in West-Europa en de 
Zuidoost Europese en GOS landen, alwaar buitenlandse banken doorgaans kleiner 
zijn dan binnenlandse banken. 

De bevindingen in het hoofdstuk bevestigen die van het eerste hoofdstuk ten 
aanzien van een ondermaatse intermediatie in Centraal- en Oost-Europa tussen 
1995 en 2002. Het aandeel van leningen in de totale activa van een gemiddelde bank 
is in deze regio lager dan in West-Europa; pas in 2002 stijgt de leningen/activa ratio. 
In banken in de Zuidoost Europese en GOS landen doet zich dezelfde situatie voor. 
Daarnaast moet vermeld worden dat het aandeel niet-renderende activa afneemt 
in banken in de transitieregio’s evenals het aandeel van de vaste activa binnen de 
totale activa. Als verklaring geldt de verbeterde macro-economische vooruitzichten, 
een afname van informatieassymetrie ten aanzien van de kredietvrager en verbeterde 
werking van instituties. Ten aanzien van de het lagere aandeel van de vast activa 
kan worden aangemerkt dat bankkantoren worden gesloten, samengevoegd of  
geherstructureerd. Ook de looptijd van de leningen neemt toe in Centraal- en Oost-
Europa evenals de diversificatie in looptijd van de gemiddelde kredietportefeuille. 
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De drie ontwikkelingen wijzen op een convergentie van de karakteristieken van de 
kredietportefeuilles West-Europese en CEE banken. In West-Europa heeft 40 procent 
van de leningen een looptijd van minder dan een jaar, in CEE landen is dit 50 procent 
en in Zuidoost Europese en GOS landen meer dan 60 procent.

Uit de balansgegevens van banken in de Baltische Staten blijkt ook dat het aandeel 
van leningen aan de publieke sector is afgenomen vanaf  1995. Ook deze bevinding 
staaft die uit het voorgaande hoofdstuk dat zich in de jaren negentig een crowding out 
effect heeft voorgedaan in de kredietmarkt in Centraal- en Oost-Europa, dat tot een 
halt komt vanaf  2002. Balansgegevens bevestigen daarnaast dat het gebruik van lease 
constructies door banken in Centraal- en Oost-Europa erg populair is. Afgezien van 
belastinggerelateerde motieven liggen redenen aangaande de (on)mogelijkheid tot 
opeisen van onderpand en de afwezigheid van historische gegevens van kredietvragers 
hieraan ten grondslag.

De passivazijde van de balans van banken in Centraal- en Oost-Europese landen, 
Zuidoost Europa en GOS landen vertonen meer overeenkomsten onderling dan 
met die van banken uit West-Europa. Zo bestaat in transitielanden 90% van de 
verplichtingen uit deposito’s en slechts enkele procenten uit geldmarkttitels, in West-
Europa bedragen deze percentages 70 procent en bijna 9 procent.

 Ten slotte onderzoeken we in dit hoofdstuk in hoeverre de balansen van 
buitenlandse en binnenlandse banken verschillen en of  dit verschil karakteristiek 
is voor Centraal- en Oost-Europa. De eerste conclusie is dat tussen 1995 en 2002 
er in Centraal- en Oost-Europa geen verschil was tussen de hoeveelheid krediet die 
buitenlandse en binnenlandse banken op de balans hadden staan. Dit bevestigt het 
beeld uit hoofdstuk 1 dat buitenlandse banken pas vanaf  1998 krediet verstrekten dat 
in overeenstemming was met hun aanwezigheid, terwijl zij voor dat jaar relatief  weinig 
krediet verstrekten. Ook in West-Europa is er geen verschil tussen de hoeveelheid 
krediet verstrekt door buitenlandse en binnenlandse banken. In de groep van lager 
ontwikkelde transitielanden is dit verschil er wel: binnenlandse banken verstrekken 
meer krediet dan buitenlandse. 

Ook komt uit de balansgegevens een verschillend risicoprofiel van buitenlandse 
en binnenlandse banken naar voren: in zowel West-Europa als Centraal- en Oost-
Europa als Zuidoost Europa en de GOS landen hebben binnenlandse banken meer 
probleemleningen op de balans en ook meer verliesvoorzieningen. Opmerkelijk is 
dat buitenlandse banken in Centraal- en Oost-Europa meer niet-renderende activa 
op de balans noteren dan binnenlandse banken. Dit reflecteert de ondermaatse 
intermediatie in Centraal- en Oost-Europa gedurende deze periode.

Uit de balansgegevens komt verder naar voren dat buitenlandse banken zich 
bij voorkeur richten op het verstrekken van bedrijfskredieten en lease activiteiten. 
Binnenlandse banken in West-Europa richten zich voornamelijk op leningen aan de 
publieke sector en hypotheken. De kredietportefeuille van buitenlandse banken in 
transitielanden kenmerkt zich door een bredere waaier aan looptijden. Dit fenomeen 
kan ook worden opgevat als de introductie van nieuwe producten. Een ander resultaat 
van de analyse is dat buitenlandse banken, meer dan binnenlandse banken, leningen 
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met langere looptijden verstrekken. 
Hoofdstuk 3 gaat nader in op de redenen van buitenlandse banken om activiteiten 
te ondernemen in Centraal- en Oost-Europa. Wegens het niet voor handen zijn 
van data zijn, in een project met De Nederlandsche Bank, interviews afgenomen 
met talrijke bankiers en financiële toezichthouders. Tot de selectie van de bezochte 
hoofdkantoren behoren (i) de vier belangrijkste buitenlandse banken in deze regio, te 
weten de Oostenrijkse ERSTE Bank, Raiffeisen International, HVB-Group/BaCA 
en het Belgische KBC (ii) twee grote global banks, te weten de Nederlandse ABN AMRO 
en ING Bank, en (iii) de grootste Scandinavische banken in de Baltische Staten, te 
weten Swedbank en Skandinaviska Enskilda Banken. Daarnaast zijn bankiers van 
vijftien dochterbanken en medewerkers van zeven financiële toezichthouders in de 
regio bezocht. 

Uit analyse van de data blijkt dat het leeuwendeel van de banken hoge 
winstverwachtingen had. Een deel van de banken geeft aan dat zij haar bestaande 
cliëntèle volgde naar Centraal- en Oost-Europa. Doorgaans waren dit de global banks, 
die als één van de eersten tot de regio toetraden. De grootste regionale buitenlandse 
banken geven aan dat de hoge concurrentie, en daarmee de grenzen aan groei, in het 
thuisland meespeelde in de overwegingen activiteiten te ontplooien in Centraal- en 
Oost-Europa. Voor de banken die relatief  laat actief  werden in Centraal- en Oost-
Europese landen was de vooruitgang in het functioneren van instituties een belangrijk 
aspect. Ingegeven door het vooruitzicht van toetreding tot de EU, verbeterden de 
governance en moderniseerde de wet. Dat buitenlandse banken zich vooraleerst in 
Hongarije vestigden is deels te danken aan de liberale politieke situatie van het land. 
Sommige banken geven aan dat de verslechterende institutionele context voor hen 
reden is om een land weer te verlaten: voorbeelden hiervan vormen corruptie in 
Letland en de Oekraïne.

Uit de interviews komen andere, nog niet eerder opgetekende redenen naar 
voren. Het merendeel van de banken geeft aan dat reputatie en status redenen waren 
voor de banken om concurrentie te volgen naar Centraal- en Oost-Europa. Deze 
zogenoemde peer pressure vindt plaats zowel tussen de global banks onderling als de grote 
regionale spelers. Hieraan gerelateerd is de bevinding, dat het meegaan met de massa 
voor sommige banken belangrijk is; soms zelfs belangrijker dan de rationele afweging 
op basis van risico en rendement. Een derde overweging die uit de gesprekken naar 
voren kwam kan ik vooralsnog alleen als hypothese aantekenen en kenschetsen als de 
stepping stone strategie. Deze strategie geeft het toekomstig buitenlands bankieren in 
land B als reden voor het nu betreden van land A. De geografische en culturele afstand 
tussen Land A en land B is doorgaans klein; de institutionele afstand doorgaans groot. 
De opgedane kennis en ervaring in land A heeft tot doel een comparatief  voordeel te 
ontwikkelen ten opzichte van andere buitenlandse banken, dat kan worden aangewend 
zodra de institutionele context van land B dat toelaat.

Ten aan zien van de keuze tussen het opzetten van een greenfield en een 
acquisitie vindt het hoofdstuk het volgende. Global banks zetten bij voorkeur nieuwe 
kantoren, zogenoemde greenfields op, vaak in de vorm van branches of  joint-ventures in 
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samenwerking met andere buitenlandse banken. Banken die zich niet exclusief  richten 
op zakelijk bankieren verwerven bij voorkeur bestaande banken. Uit de ervaringen 
van banken in Centraal- en Oost-Europa blijkt ook dat de keuze van banken voor het 
opzetten van greenfields onaantrekkelijker wordt naarmate de concurrentie toeneemt. 
Een derde variabele voor banken die een buitenlandse vestiging overwegen zijn de 
kosten van het alternatief, een acquisitie, en de daarmee gepaard gaande integratie 
van de gekochte bank in de moederbank. Bij deze kosten moet gedacht worden aan 
de standaardisatie van  risicomanagement, rapportage en informatietechnologie (IT). 
Een andere kostenpost, die specifiek bij de privatisering van staatsbanken in Centraal- 
en Oost-Europa een rol speelde was de informatie asymmetrie ten aanzien van de 
omvang van de slechte leningen van voormalige staatsbanken

Concluderend vindt het hoofdstuk bewijs voor een nieuwe pecking order aangaande 
de redenen voor buitenlands bankieren. De conclusie is dat de avant-garde van 
buitenlandse banken die vanaf  het begin jaren negentig vestigingen in Centraal- en 
Oost-Europa oprichtten, zich voornamelijk concentreerden op bestaande cliëntèle 
en locale grote bedrijven. Het midden en kleinbedrijf  en de microbedrijven werden 
in veel mindere mate door banken bediend. Door de toename van het aanbod van 
zakelijk bankieren door buitenlandse banken, de daarmee de dalende marges binnen 
dit segment en de privatiseringen van voormalige staats(spaar)banken, vond eind 
jaren negentig diversificatie van customer focus plaats en werd de aandacht uitgebreid 
naar retailbankieren. 

 
Deel II van het proefschrift richt zich op de vraag: “Wat is de invloed van buitenlands 
aandeelhouderschap op de financiële prestatie van een bank?” In het bijzonder 
onderzoeken de drie hoofdstukken of  de winst en de efficiëntie van een bank significant 
worden beïnvloed door binnenlands versus buitenlands eigendom. Winstgevendheid 
van een bank is relevant voor de continuïteit en de stabiliteit van het financiële systeem. 
Efficiëntie is relevant voor het eigendom van een bank. Een minder efficiënte bank 
vormt een overname-object. Het probleem wordt theoretisch onderlegt door de vraag 
of  de buitenlandse eigenaar genoeg kennis heeft van de locale markt, haar cultuur en 
haar institutionele context om de locale dochter bank in dezelfde mate winstgevend 
en efficiënt te besturen als binnenlandse aandeelhouders/eigenaren dit zouden doen? 
De theorie neemt aan dat de overige managementkwaliteiten van buitenlandse en 
binnenlandse aandeelhouders dezelfde zijn en voorspelt dat binnenlandse banken beter 
presteren dan buitenlandse banken. In het geval van de prestaties van buitenlandse 
banken in transitielanden of  ontwikkelingslanden wordt de theoretische voorspelling 
geproblematiseerd. Indien een buitenlandse bank zich vestigt in minder ontwikkelde 
landen is het waarschijnlijk dat zij naar hun dochterbanken kennis exporteren, die in 
omvang en kwaliteit niet in dezelfde mate aanwezig is in concurrerende locale banken. 
Het nadeel dat buitenlandse banken dus, volgens de theorie, doorgaans plegen te 
ondervinden zou heel goed kunnen worden (over)gecompenseerd door de best-practice 
praktijken die zij importeren in de nieuwe buitenlandse vestiging. Het maakt dan 
geen verschil of  de buitenlandse bank een nieuwe bank, een greenfield of  een de novo 
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bank opzet, of  een locale bank overneemt. Vooraf  is een voorspelling aangaande 
de relatieve winstgevendheid en kostenefficiëntie van een bank met buitenlands 
eigendom dan onmogelijk. 

 
Hoofdstuk 4 onderzoekt of  banken met buitenlands eigendom in Europese transitie-
landen beter presteren dan binnenlandse banken. De analyse, gebaseerd op lineaire 
regressies, met behulp van de Kleinste Kwadraten Methode, richt zich op bankprestaties 
van 244 commerciële banken, spaarbanken, coöperatieve banken en investment banks 
in 20 Europese transitielanden in 2001. In concreto gaat de analyse na of  het niveau van 
buitenlands eigendom van invloed is op (i) de netto rente inkomsten, (ii) de winst voor 
belastingen, en (iii) overhead kosten. Vervolgens testen we of  de resultaten robuust zijn 
wanneer we de variabele van buitenlands eigendom een dummy karakter geven. Ten 
slotte testen we de relatie tussen buitenlands eigendom en bank prestaties op (a) de 
invloed van de economische ontwikkeling van het gastland, (b) de concentratie in de 
bancaire sector in het gastland, (c) de aanwezigheid van buitenlandse banken gemeten 
naar relatieve activa in het gastland, en (d) de aanwezigheid van buitenlandse banken 
gemeten naar aantal in het gastland. 

 De resultaten laten zien dat in transitielanden buitenlands eigendom een 
negatieve invloed heeft op de netto rente inkomsten van een bank. Dit kan wijzen 
op een agressieve strategie ter vergroting van het marktaandeel of  op een structureel 
nadeel van de bank met buitenlandse eigendom ten opzichte van haar concurrenten 
die in binnenlandse handen zijn. Een tweede conclusie is dat in transitielanden de 
overhead kosten lager zijn naarmate een buitenlandse bank meer in buitenlandse 
handen is. Dit tweede resultaat vormt bewijs voor de hypothese dat, althans in 
transitielanden, buitenlandse banken een efficiëntere bedrijfsvoering kennen dan hun 
concurrenten die de best-practice kennis uit meer ontwikkelde banksectoren missen, 
of  nog niet hebben kunnen toepassen. De tegengestelde effecten van buitenlandse 
eigendom op netto-rente inkomsten en overhead kosten kunnen niet verhinderen dat 
buitenlandse banken uiteindelijk minder winstgevend zijn. De resultaten zijn robuust: 
voor de deelverzameling van 198 commerciële banken worden dezelfde resultaten 
gevonden. 

Daarnaast worden de volgende effecten gevonden van bovengenoemde factoren 
die de relatie tussen buitenlands eigendom en bankprestatie zouden kunnen 
beïnvloeden. Ten eerste is het niveau van economische ontwikkeling in het gastland 
niet van invloed op de gevonden relaties. Wel is het zo dat in rijkere transitielanden 
banken (i) minder netto-rente inkomsten hebben en (ii) minder overhead kosten maken. 
Als verklaring hiervoor zou de grotere concurrentie in rijkere landen kunnen worden 
opgevoerd. Ten tweede vinden we dat de mate van concentratie in de bancaire 
sector in transitielanden niet van invloed op de gevonden relaties. Het blijkt dat bank 
concentratie überhaupt geen sterke invloed heeft op de winstgevendheid van banken. 
Ten derde leidt een sterkere aanwezigheid van buitenlandse banken, gemeten naar 
activa, tot meer winst voor buitenlandse banken. In landen waar buitenlandse banken 
een kleinere rol vervullen in het bancaire systeem, behalen buitenlandse banken een 
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lagere winst. De oorzaak hiervan lijkt eerder te liggen in hogere netto rente inkomsten 
dan in lagere overhead kosten. Ook in landen met relatief  veel buitenlandse banken 
maken buitenlandse banken meer winst dan in landen met weinig buitenlandse 
banken. De oorzaak hiervan is niet te herleiden op hogere rente-inkomsten of  lagere 
overhead kosten.

De gevonden resultaten zijn het eerste bewijs voor een zogenoemd thuisvoordeel 
voor binnenlandse banken in Europese transitielanden. Om tegemoet te komen aan 
het mogelijke endogeniteitsprobleem kan de gehanteerde econometrische techniek 
verbeterd worden door toepassing van de gegeneraliseerde momentenmethode. 
Hierin voorziet hoofdstuk 5.

 
Hoofdstuk 5 onderzoekt het verband tussen buitenlands eigendom en de financiële 
prestaties van 511 banken wereldwijd. Het panel bestaat uit eigendom- en 
resultatengegevens voor de periode 1998-2001. Wanneer we de bancaire sector van 
de 73 landen in de sample bestuderen op de aanwezigheid van buitenlandse banken, 
dan zien we dat het gemiddelde aantal buitenlandse banken wereldwijd een derde 
bedraagt van het totaal aantal banken. Er zijn echter grote verschillen tussen landen, 
wanneer we deze landen groeperen naar economische ontwikkeling. Van meest 
ontwikkelde naar minst ontwikkelde categorie definieert de Wereldbank deze als 
landen met (i) hoog inkomen, (ii) hoger-midden inkomen, (iii) lager-midden inkomen en (iv) laag 
inkomen. Buitenlandse banken zijn relatief  het meest talrijk in landen met een hoger-
midden inkomen; een bruto nationaal inkomen van tussen de $3.000,- en  $9.200 
per hoofd van de bevolking. Tot deze landen behoren vooral de Centraal- en Oost-
Europese landen en Zuid- en Midden-Amerikaanse landen als Argentinië, Brazilië, 
Chili, Mexico en Venezuela. In deze landen zijn gemiddeld twee van de vijf  banken 
buitenlands en bezitten buitenlandse banken een derde van ’s lands activa (hoofdstuk 
1 gaf  aan dat deze ratio’s voor Centraal- en Oost-Europa zelfs nog hoger liggen). 
Vergeleken met de bancaire sector van landen met een hoger-midden inkomen, spelen 
buitenlandse banken een minder belangrijke rol in het banksysteem van landen met 
een hoog inkomen; die met een bruto nationaal inkomen per hoofd van de bevolking 
van boven de $ 9.200. Hoewel één op de drie banken buitenlands is, bezitten zij 
gemiddeld slechts rond de 10% van de bancaire activa. De rol van buitenlandse 
banken in landen met een lager-midden inkomen, zoals China, Colombia, Egypte en 
Iran, en landen met een laag inkomen zoals Indonesië, Kenia, Nigeria en Pakistan is 
verwaarloosbaar. In de eerste groep landen bezitten buitenlandse banken rond de 4% 
van de activa en in de laatste groep rond de 1%.

 Ook in dit hoofdstuk laten de schattingsresultaten zien dat buitenlands 
aandeelhouderschap een negatieve invloed heeft op zowel het niveau van de netto 
rente inkomsten als op de winst voor belasting. Gezien de vergelijkbare resultaten van 
de Kleinste Kwadraten Methoden als de Gegeneraliseerde Methode van Momenten, 
kunnen de resultaten als robuust gekwalificeerd worden. Opnieuw ook is een conclusie 
dat het niveau van economische ontwikkeling van een land niet van invloed is op 
deze relatie. Kortom, ongeacht of  een buitenlandse bank zich vestigt in een rijk land 
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of  een arm land, de netto rente inkomsten en de winst zijn lager dan die van de 
concurrent in locale handen. Een andere conclusie is dat voor zowel buitenlandse 
als binnenlandse banken geldt dat naarmate een land rijker is, minder netto rente 
inkomsten worden gegenereerd. Ook deze resultaten komen overeen met die in 
hoofdstuk 4. Gezien het feit dat hoofdstuk 2 toont dat banken in rijke landen meer 
leningen op de balans hebben staan, kan de reden voor het negatieve verband tussen 
economische ontwikkeling en netto-rente inkomen niet zijn dat banken in rijkere 
landen zich minder met kredietverstrekking zouden bezighouden. Veeleer lijkt het 
erop dat in landen met een hoger BNP per hoofd van de bevolking de marge(s) tussen 
de uit- en inleenrente(s) veel kleiner zijn dan die in landen met een lager inkomen per 
hoofd.

Hoofdstuk 6 onderzoekt de invloed van buitenlands eigendom op de kostenefficiëntie 
van een bank. Kostenefficiëntie meet de technische én allocatieve efficiëntie van 
het gebruik van productiemiddelen. Onder een technisch efficiënt gebruik van de 
productiemiddelen wordt verstaan dat gegeven de omvang van de productie, zo weinig 
mogelijk kosten worden gemaakt aan de inzet van de productiemiddelen. Onder een 
allocatief  efficiënt gebruik van productiemiddelen wordt verstaan, dat gegeven de 
output, geen betere mix van inputs kan worden samengesteld, die tot lagere kosten 
zouden kunnen leiden. De in dit hoofdstuk gebruikte methode meet in hoeverre de 
kosten van een bank afwijken van de kosten die een best-practice bank zou maken voor 
dezelfde productie onder dezelfde omstandigheden. Het is juist déze afstand, die wij 
hier onder het begrip kosteninefficiëntie verstaan. Ter bepaling van deze inefficiëntie 
veronderstelt het gebruikte model twee bankproducten, zogenoemde outputs: het 
verstrekken van kredieten en het kopen van schuldtitels. Deze schuldtitels bestaan 
uit schuldpapier van de publieke sector, tegoeden bij (centrale) banken, obligaties en 
aandelen, en handelspapier. Het model veronderstelt tevens twee productiemiddelen: 
de kosten van arbeid en de prijs van ‘funding’, die bestaat uit het totaal van rentekosten 
verschuldigd over de aangetrokken deposito’s en rentekosten verschuldigd over andere 
aangetrokken gelden.

 De gebruikte data bestaat uit 3.850 observaties van 1.363 banken in 93 landen. 
Bij de bepaling van de productie van best-practice banken wordt rekening gehouden 
met landspecifieke kenmerken als het niveau van economische ontwikkeling, de 
concentratie binnen het bancaire systeem en de ontwikkeling van de financiële 
sector, en bankspecifieke kenmerken als de omvang van de reserveringen voor slechte 
leningen en de variatie in bancaire activiteiten. De gebruikte methode ter bepaling 
van de relevantie van buitenlands eigendom voor bank(in)efficiëntie is de Stochastische 
Frontier Analyse. Tijdens deze analyse wordt vastgesteld: (i) de omvang van de 
kosteninefficiëntie van de bank en (ii) de omvang en significantie van de mate van 
buitenlands eigendom ter verklaring van de onder (i) vastgestelde kosteninefficiëntie. 
De schattingsresultaten ten aanzien van de inefficiëntieverklarende variabelen geven 
aan dat buitenlandse banken minder kostenefficiënt zijn dan banken met binnenlands 
eigendom.
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Als verklaring van de lagere efficiëntie van buitenlandse banken onderzoekt het 
hoofdstuk vervolgens het effect van het institutionele raamwerk. Het institutionele 
raamwerk wordt in het hoofdstuk door zes indicatoren benaderd. De door Kaufmann 
(2005) onderscheiden indicatoren liggen op het terrein van: (i) burgervrijheden 
en onafhankelijke media, (ii) politieke stabiliteit en geweld, (iii) effectiviteit van de 
overheid, (iv) kwaliteit van de regelgeving, (v) heersend recht, en (vi) inperking van 
corruptie. De theoretische grondslag voor het (apart) opnemen van deze variabelen 
is de veronderstelling dat buitenlandse banken in landen met een ‘slechter bestuur’ 
minder kostenefficiënt opereren dan hun concurrenten met binnenlands eigendom die 
meer bekend zijn met de institutionele context en de wijze hoe daar zo kostenefficiënt 
mogelijk mee om te gaan. De schattingsresultaten geven aan dat verbeteringen op 
alles zes de gebieden van goed bestuur de buitenlandse bankinefficiëntie verlaagt; 
vooral op gebieden van regelgeving en corruptie.  Aanvullende schattingen leveren 
bewijs voor de hypothese dat ook het institutionele raamwerk in het thuisland 
van invloed is op de efficiëntie van de buitenlandse bank. Ook hier geldt dat door 
verbeteringen op de onderscheiden zes gebieden van goed bestuur de efficiëntie van 
de buitenlandse bank toeneemt. Ten slotte concludeert het hoofdstuk dat hoe meer de 
institutionele indicatoren van het thuisland en die van het gastland op elkaar lijken, 
hoe kostenefficiënter de buitenlandse bank kan opereren.

Conclusie
Sinds de jaren negentig zijn Centraal- en Oost-Europese banken in toenemende mate 
in handen gekomen van buitenlandse investeerders, doorgaans banken. Het bewijs 
over de kredietverlening door buitenlandse banken in Centraal- en Oost-Europa laat 
zien dat er verscheidene jaren overheen gingen alvorens de relatieve omvang van de 
kredietverlening aan de private sector door buitenlandse banken overeenkwam met 
hun relatieve aanwezigheid. Verscheidene factoren lijken aan deze terughoudendheid 
ten grondslag te liggen. Ten eerste toont het bewijs over de strategieën van buitenlandse 
banken die zich als eersten vestigden in Centraal- en Oost-Europa, dat zij zich primair 
richtten op bestaande klanten uit West-Europa en op de grotere ondernemingen in 
het gastland. Ondanks dat deze strategie de kritiek leek te bevestigen dat buitenlandse 
banken de lagere segmenten in de kredietmarkt niet of  nauwelijks bedienen, werd deze 
strategie mede ingegeven door enkele specifieke factoren die kenmerkend zijn voor 
het bankieren in transitielanden en ontwikkelingslanden. Aannemende dat banken 
veilig bankieren verkiezen boven risicovol bankieren, betekent dit dat zij i) verkiezen 
om een goede kredietnemer te kunnen onderscheiden van een slechte kredietnemer, 
het averse selectieprobleem, en ii) het noodzakelijk achten beslag te kunnen leggen 
op onderpand in het geval van wanbetaling of  faillissement van de kredietnemer. 
Buitenlandse banken in Centraal en Oost-Europa lijken onvoldoende bij machte 
geweest om het averse selectie probleem op te lossen, om onderpand te prijzen en het 
liquide te maken. Wij constateren dat in Centraal- en Oost-Europa het niveau van 
het krediet aan de private sector in termen van BNP onveranderd vlak is gebleven tot 
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het begin van de 21e eeuw, en dat de diversificatie binnen de kredietportefeuilles van 
banken met krediet richting MKB en de retail-sector in de late jaren negentig primair 
lijkt te zijn ingegeven door de toegenomen concurrentie in het topsegment van het 
zakelijkbankieren, eerder dan door een vrijwillige strategie de lagere segmenten van 
de kredietmarkt te gaan bedienen.

 Wij concluderen dat wanneer overheden en financiële autoriteiten in 
transitielanden of  ontwikkelingslanden besluiten buitenlandse banken toe te laten tot 
hun nationale bancaire markt met een fysieke vestiging, het beleid van eerstgenoemde 
gericht zou moeten zijn op het mitigeren van de obstakels die verband houden met het 
(buitenlands) bankieren in dergelijke landen. Ten eerste betogen wij dat, aangezien het 
adverse selectieprobleem in deze landen voornamelijk te wijten is aan het ontbreken 
van historische gegevens van kredietnemers, overheden in deze landen zouden 
kunnen overwegen het initiatief  te nemen tot het opzetten van een organisatie die 
financiële gegevens verzamelt van bedrijven en hier desgevraagd toegang tot verleent 
aan kredietgevers. Daarnaast zou het oprichten van een rating bureau ertoe bij kunnen 
dragen dat een ‘goede kredietnemer’ aan een kredietgever het signaal kan afgeven 
een ‘goede kredietnemer’ zijn, waardoor haar kansen op een banklening vergroten. 

 Naast het averse selectieprobleem vormt een tweede uitdaging van het 
buitenlands bankieren in transitie-economieën de vaak tijdrovende en onvoorspelbare 
gang naar de rechtbank in geval van wanbetaling of  faillissement. In dit opzicht 
zou overheidsbeleid erop gericht kunnen zijn tot het aannemen van wetgeving die 
zowel debiteuren en crediteuren beschermt volgens de principes van redelijkheid en 
billijkheid. In veel Centraal en Oost-Europese landen vormde de prikkel hiertoe het 
vooruitzicht hierdoor te kunnen toetreden tot de Europese Unie. Nochtans betekent 
dit niet dat geen aandacht zou moeten worden gericht op i) terugdringing van de 
ontvankelijkheid voor omkoping binnen het justitiële apparaat in het algemeen, en 
binnen de rechterlijke macht in het bijzonder, bijvoorbeeld door salarisverhoging en 
op ii) de handhaving van de wet, door bijvoorbeeld het controleren van de zuiverheid 
van de relaties tussen curatoren en rechters en bijscholing van laatstgenoemden naar 
aanleiding van nieuwe wetgeving. 

Het resultaat uit onze centrale bank enquête dat in Centraal- en Oost-Europa 
buitenlandse banken ten opzicht van binnenlandse banken winstgevender zijn 
geweest in de periode tussen 1995 en 2000 bevestigt resultaten van Bonin, Hasan 
and Wachtel (2005). Majnoni, Shakar and Várhegi (2003), Claessens et al. (2001), 
Kraft and Tirtiroglu (1998) en Sabi (1996). Interessant nader onderzoek zou zich 
kunnen richten op het empirisch vaststellen welke de oorzaken zijn geweest van deze 
superieure buitenlandse bank winstgevendheid, aangezien onze gegevens suggereren 
dat de netto-rente inkomsten van binnenlandse banken die van buitenlandse banken 
overtroffen en dat daarnaast de kosten van overhead van buitenlandse en binnenlandse 
banken in deze periode weinig verschilden. Men zou kunnen overwegen hierbij te 
betrekken de kwaliteit van de kredietportefeuilles in navolging van een studie van 
Berger and DeYoung (1997), die de relatie onderzoekt tussen probleemleningen en 
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kostenefficiëntie binnen commerciële banken. 
Ondanks dat buitenlandse banken winstgevender lijken te zijn geweest in 

de vroege transitieperiode, laat onze empirische analyse zien dat in 2001 deze 
superieure winstgevendheid van buitenlandse banken in Centraal- en Oost-Europa 
is verdwenen. Belangrijker nog is dat wij in een vervolgstudie met gegevens uit de 
periode 1998-2001 van banken wereldwijd vinden, dat buitenlands eigendom in het 
algemeen negatief  gerelateerd is aan de winstgevendheid van een bank, ongeacht de 
economische ontwikkeling van het land waarin deze buitenlandse bank actief  is. Dit 
resultaat staat in contrast met de bevindingen van een studie naar de determinanten 
van bankwinsten in de periode 1988-1995 van Demirgüç-Kunt and Huizinga 
(2000), die vindt dat in ontwikkelingslanden buitenlandse banken winstgevender 
zijn dan binnenlandse banken en dat in ontwikkelde landen binnenlandse banken 
winstgevender zijn. Aanvullend onderzoek zou uitsluitsel kunnen geven of, en in 
hoeverre, de onderzoeksperiode van invloed is op het effect van de economische 
ontwikkeling van een land op het verband tussen eigendom en winst van een bank. 
Om de literatuur aangaande de nexus tussen eigendom en winstgevendheid te 
completeren zou aanvullend onderzoek kunnen nagaan in hoeverre buitenlands 
eigendom en geconcentreerd eigendom, en binnenlands eigendom en verspreid 
eigendom gecorreleerd zijn. 

Nader bewijs ten aanzien van de relevantie van de kwaliteit van de institutionele 
omgeving wordt geleverd door de analyse van de kostenefficiëntie van buitenlandse 
banken. We vinden dat een betere kwaliteit van de institutionele omgeving de 
efficiëntie van buitenlandse banken verhoogt. Het lijkt erop dat overheidsbeleid 
gericht op verbetering van de institutionele omgeving vooral zou kunnen bijdragen 
aan de gezondheid van de bancaire sector, wanneer deze sector wordt gedomineerd 
door buitenlandse banken, zoals het geval is in Centraal- en Oost-Europa maar 
ook in Sub-Sahara Afrika en Latijns-Amerika en de Caraïben. Men denke hierbij 
aan beleid, behalve gericht op het terugbrengen van de ontvankelijkheid voor 
omkoping, dat als doel heeft een effectieve en voorspelbare rechtspraak. Ook kan men 
denken aan beleid waarmee men bijdraagt aan een betere kwaliteit van financiële 
toezichthouders. Ten slotte lijkt het erop dat ook beleid gericht op het terugdringen 
van overheidsbureaucratie en het bevorderen van onafhankelijke media positieve 
effecten heeft op de kostenefficiëntie van buitenlandse banken. 

Ten aanzien van de invloed van buitenlands eigendom op de efficiëntie van een 
bank vinden wij, voor een 1998-2001 sample, dat beide negatief  gerelateerd zijn en 
dat zowel in ontwikkelde landen als in ontwikkelingslanden. Dit resultaat contrasteert 
met de bevindingen van studies die een superieure efficiëntie van buitenlandse banken 
ten opzichte van binnenlandse banken vinden in Centraal- en Oost-Europa zoals 
de studies van Grigorian and Manole (2002), Jemric and Vujcic (2002), Nikiel and 
Opiela (2002), Yildirim and Philippatos (2003), Hasan and Marton (2003), Matousek 
and Taci (2004), Weill (2003), Bonin, Hasan and Wachtel (2005), Fries and Taci 
(2005) en Havrylchyk (2006). Wij concluderen dat behalve de relatieve superieure 
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winstgevendheid ten opzichte van binnenlandse banken, ook het efficiëntievoordeel 
van buitenlandse banken ten opzichte van eerstgenoemde aan het einde van de jaren 
negentig is verdwenen. Nader onderzoek op dit gebied zou zich kunnen richten 
in hoeverre de manier waarop banken zich vestigen in het buitenland hun efficiëntie 
beïnvloedt. Verschilt de efficiëntie van een bank die is overgenomen door een 
buitenlandse bank van een buitenlandse bank die zich heeft gevestigd door middel 
van een greenfield? Ook winstgevendheidstudies zouden de vestigingsmanier kunnen 
onderzoeken als verklarende variabele. Resultaten zouden beleidsmakers nader 
kunnen informeren omtrent de externe effecten van vestigingswetgeving ten aanzien 
van buitenlandse banken. 

Het geheel overziend concluderen wij dat in de jaren negentig de directe buitenlandse 
investeringen (FDI) zowel in de financiële als de niet-financiële sector en optimistische 
winstverwachtingen vooral West-Europese banken ertoe heeft aangezet te investeren 
in één of  meer vestigingen in Centraal- en Oost-Europa. Ten tweede concluderen 
wij dat de buitenlandse banken die zich in de vroege transitieperiode vestigden er de 
voorkeur aan gaven om greenfields te starten in de vorm van een vertegenwoordiging 
(een zogenoemd rep office), een branch of  een samenwerkingsverband met andere 
banken, en dat ‘de laatkomers’ de mogelijkheid te baat namen om te bieden voor 
die staats(spaar)banken, die de overheden in de regio hadden aangewezen voor 
privatisering. Ten derde concluderen wij dat de groeiende aanwezigheid van 
buitenlandse banken, vooral op basis van hun relatieve activa onder beheer dan op basis 
van hun relatieve aantal, de concurrentie in de bancaire sector verhevigde. Ten vierde 
betogen wij dat deze toenemende concurrentie de marges in het zakelijk bankieren 
onder druk zetten, waardoor banken zich genoodzaakt zagen hun kredietportefeuille 
te diversifiëren. Ten vijfde zien wij dat in de vroege transitieperiode in Centraal- 
en Oost-Europa buitenlandse banken winstgevender zijn geweest dan binnenlandse 
banken maar dat in een later stadium binnenlandse banken in staat zijn om betere 
winstcijfers te laten zien. Ten slotte concluderen wij dat het negatieve verband tussen 
buitenlands eigendom en de financiële prestatie van de bank aanleiding geeft tot 
nieuw onderzoek dat, in plaats van zich te richten op de post-M&A-effecten in banken 
die door buitenlandse banken worden overgenomen, onderzoekt welke de gevolgen 
zijn voor winst en efficiëntie in buitenlandse banken die door nationale concurrenten 
in binnenlandse handen worden overgenomen. A priori lijken positieve effecten te 
verwachten.
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