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 Samenvatting (Summary in Dutch) 

Inleiding 

In dit proefschrift wordt de efficiëntie van financiële instellingen gemeten. Er is 

reeds veel onderzoek gedaan naar de efficiëntie van financiële instellingen (zie 

bijvoorbeeld Berger en Humphrey, 1997 of Berger, 2007). Hieruit blijkt dat 

efficiëntieniveaus van financiële instellingen behoorlijk kunnen verschillen, maar 

het is onduidelijk hoe deze verschillen zijn te verklaren. De eerste twee studies in dit 

proefschrift richten zich op het verklaren van efficiëntie en zijn derhalve een 

aanvulling op beschikbare kennis over de efficiëntie van financiële instellingen. Als 

de oorzaken van verschillen in efficiëntieniveaus niet bekend zijn, bemoeilijkt dit 

pogingen van managers om de efficiëntie van hun financiële instellingen te 

verbeteren, of, vanuit een overheid geredeneerd, de efficiëntie van de binnenlandse 

banksector te vergroten. De resultaten uit deze studies verschaffen hierover meer 

duidelijkheid. 

 Naast reguliere financiële instellingen die regelmatig het onderwerp van 

wetenschappelijk onderzoek zijn, zoals banken, wordt in dit proefschrift ook 

gekeken naar microfinancieringsinstellingen (MFIs). MFIs richten zich op klanten 

die via “normale” banken geen toegang hebben tot financiering. Of deze strategie 

efficiëntieverlaging met zich mee brengt, wordt in Hoofdstuk 5 onderzocht. Uit de 

resultaten van dit onderzoek blijkt of MFIs een duurzame oplossing zijn voor het 

bestrijden van armoede. 

 Vervolgens wordt gekeken naar de effecten van een efficiënte financiële 

sector op economische groei. Het verband tussen de grootte van de financiële sector 

en economische groei is reeds uitgebreid onderzocht. Eerder onderzoek toont aan 

dat een uitgebreide financiële sector een positieve invloed heeft op economische 

groei (Levine et al., 2000). Meer recent onderzoek laat echter zien dat dit verband 

niet langer opgaat (Rousseau en Wachtel, 2007). Of efficiëntie van de financiële 

sector hierbij een rol speelt is tot dusver onduidelijk. 

 In Hoofdstuk 7 wordt een methodologisch probleem behandeld, dat 

voortkomt uit het in dit proefschrift gebruikte econometrisch model om efficiëntie te 



Samenvatting 

 176 

schatten. Het is mogelijk dit model op verschillende manieren te specificeren omdat 

een variabele op twee plaatsen in het model opgenomen kan worden. Hoewel de 

alternatieve specificaties leiden tot verschillen in de economische interpretatie van 

de resultaten is het niet duidelijk of de resultaten zelf beïnvloed worden. In dit 

hoofdstuk wordt onderzocht of misspecificatie inderdaad leidt tot onjuiste 

resultaten. 

 De structuur van de rest van deze samenvatting is als volgt: Allereerst 

wordt uitgelegd waarom er gekozen is voor efficiëntie als maatstaf waarlangs 

financiële instellingen de maat wordt genomen. Vervolgens worden de resultaten 

per onderwerp besproken.  

 

Efficiëntie  

In dit proefschrift wordt het concept efficiëntie gebruikt om financiële instellingen te 

beoordelen. Hoewel de term efficiëntie vaak wordt gebruikt, is niet altijd duidelijk 

wat er precies mee bedoeld wordt. Binnen de economie is efficiëntie echter 

duidelijk gedefinieerd sinds het werk van Koopman(s) (1951). Koopman(s) (1951) 

definieert efficiëntie op een wiskundige manier, maar het komt er op neer dat bij een 

bepaalde geproduceerde output een maximum aan grondstoffen gebruikt mag 

worden. Als meer grondstoffen gebruikt worden dan absoluut noodzakelijk, is 

sprake van inefficiëntie. Het omgekeerde geldt natuurlijk ook: bij een bepaalde 

gebruikte hoeveelheid grondstoffen hoort een minimale hoeveelheid geproduceerde 

producten. Wanneer ook rekening gehouden wordt met inkoopprijzen en 

verkoopprijzen, is het mogelijk om kosten– en winstefficiëntie uit te rekenen. 

Hoewel een bank niet een fysiek product maakt, kan het concept van efficiëntie toch 

gebruikt worden om de efficiëntie van een bank te beoordelen. Zo kan een bank 

gezien worden als een financiële intermediair waarbij de hoeveelheid arbeid en 

spaartegoeden gezien kunnen worden als input waarmee de bank leningen en 

hypotheken verstrekt die gezien kunnen worden als output. 

 De focus van dit proefschrift ligt met vooral op kostenefficiëntie, omdat 

kostenefficiënt opereren noodzakelijk is voor – op de langere termijn – succesvolle 

financiële instellingen. Als een financiële instelling namelijk meer kosten maakt dan 

zijn concurrenten, zal hij op den duur de concurrentiestrijd verliezen of failliet gaan. 
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Om kostenefficiëntie te meten, wordt gebruik gemaakt van Stochastic Frontier 

Analysis (SFA). SFA is een techniek uit de econometrie om productiefuncties te 

schatten waarbij rekening wordt gehouden met de mogelijkheid van inefficiënte 

productie. Deze techniek is ontwikkeld door Aigner et al. (1977) en Meeusen en 

Van den Broeck (1977) en later uitgebreid in verschillende studies. Het model dat in 

dit proefschrift veelvuldig wordt gebruikt, is het model dat is ontwikkeld door 

Battese en Coelli (1993, 1995), omdat dit model de mogelijk biedt om variabelen op 

te nemen die mogelijk van invloed zijn op inefficiëntie. 

 Buiten de efficiëntiemaatstaf zijn er natuurlijk ook andere maatstaven 

beschikbaar om de prestaties van financiële instellingen te evalueren. Zo zou er 

gekeken kunnen worden naar kosten– of winstgevendheid ratio's. Echter het 

probleem van deze aanpak is dat geen rekening wordt gehouden met de omgeving 

waarin de ratio tot stand is gekomen. Dit wil zeggen dat alle banken gelijk worden 

verondersteld bij de evaluatie van deze ratio's. Bij efficiëntieanalyse kunnen 

verschillen in de omgeving van financiële instellingen wel meegenomen worden. 

Dit geeft een betrouwbaarder beeld. 

 

Banken 

Zoals eerder opgemerkt, wordt in de eerste twee studies in dit proefschrift 

onderzocht welke factoren van invloed zijn op de efficiëntie van banken. Hierbij is 

vooral gekeken naar de invloeden van de instituties van een land op efficiëntie van 

banken. Wat instituties precies zijn is lastig te omschrijven. Zoals North (1990: vii) 

schreef: “De specificatie van wat instituties precies zijn, hoe ze verschillen van 

organisaties, en hoe ze transactie– en productiekosten beïnvloeden is de sleutel voor 

veel onderzoek.” Hoewel in dit proefschrift niet het doel gesteld wordt om instituties 

te definiëren, kunnen ze gezien worden als: “Het geheel aan formele regels, 

informele normen en nalevingkenmerken die economische ontwikkeling vorm 

geven” (North, 1993, note 1). Deze instituties vormen de prikkelstructuur van een 

maatschappij en bijbehorende economie. In dit proefschrift worden zes maatstaven 

gebruikt die elk een specifiek aspect van de institutionele omgeving meten en zijn 

ontwikkeld door Kaufmann et al. (2006): “voice and accountability”, “political 
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instability and violence”, “government effectiveness”, “regulatory quality”, “rule of 

law” en “control and corruption”. 

 Het positieve verband tussen instituties en de financiële sector is in de 

literatuur reeds gelegd (zie bijvoorbeeld La Porta et al., 1998, 2000). Tevens is 

bekend wat de invloeden van instituties op de beslissingen binnen een bank zijn (zie 

bijvoorbeeld Poghosian, 2009 of Claessens en Van Horen, 2008). Er is echter nog 

weinig onderzocht welke invloeden instituties hebben op de efficiëntie van banken. 

Volgens de bestaande literatuur dankt een bank zijn bestaansrecht aan 

informatieasymmetrie gerelateerde problemen, marktbeperkingen en –imperfecties 

(zie Freixas en Rochet, 1997). Als instituties zorgen voor een juridisch raamwerk 

dat het mogelijk maakt voor banken om contracten op te zetten die 

informatieasymmetrie beperken, kan de bank zijn kosten voor “monitoring” en 

“screening” omlaag brengen. In Nederland, bijvoorbeeld, moeten consumenten die 

een hypotheek aanvragen, informatie over hun inkomen aan de bank verstrekken, 

waardoor de bank beter het risico van de klant kan beoordelen. Naast de 

mogelijkheid dat instituties de genoemde kosten omlaag brengen, kan het juridische 

raamwerk het mogelijk maken om een lener voor het gerecht te brengen als hij of zij 

de verstrekte lening niet afbetaalt. Deze voorbeelden geven aan dat goed 

ontwikkelde instituties een positief effect kunnen hebben op de efficiëntie van 

banken. 

 Naast de positieve effecten die instituties op efficiëntie hebben, kunnen ook 

negatieve effecten optreden. Zo kan stringente regelgeving, die moet voorkomen dat 

een bank failliet gaat, er bijvoorbeeld voor zorgen dat een bank extra kosten maakt. 

Hierbij valt te denken aan de tegoeden die een bank moet aanhouden bij de centrale 

bank; bij een hoger tegoed horen hogere kosten. Tevens kan regelgeving vereisen 

dat bepaalde informatie, bijvoorbeeld over risico’s, ontsloten moet worden. Het 

ontsluiten van deze informatie kan extra kosten met zich meebrengen. Zo kan een 

bank verplicht worden om de “value at risk” (VaR) van zijn portefeuille uit te 

rekenen en deze informatie te overhandigen aan de centrale bank. De kosten die dit 

met zich meebrengt, bestaan uit: (1) het uitrekenen van de VaR (hoewel de bank dit 

waarschijnlijk ook voor eigen gebruik uitrekent), (2) het overhandigen van 

informatie en (3) het controleren of de informatie juist is. Een ander soort kosten 



Samenvatting 

 

 179 

komt voort uit het type leners dat toegang heeft tot het financiële systeem. Zo laten 

Japelli et al. (2005) zien dat juridische hervormingen leiden tot vermindering van 

kredietrantsoenering. Door deze verminderde kredietrantsoenering krijgt een grotere 

groep leners toegang tot leningen. Hierdoor stijgt de relatieve omvang van de groep 

leners die de lening waarschijnlijk niet terugbetalen, waardoor de efficiëntie van een 

bank kan verminderen. 

 De uitkomsten van dit onderzoek laten zien dat betere instituties een 

positief effect hebben op de efficiëntie van banken en dat instituties positief 

bijdragen aan het gebruik van technologie waarmee banken hun kosten kunnen 

verlagen. Deze uitkomsten zijn in het bijzonder interessant voor beleidsmakers. Het 

helpt hun bij het maken van nieuwe regelgeving. Hoewel regelgeving maar één 

aspect is van instituties, is het wel iets wat beleidsmakers direct kunnen 

beïnvloeden. Andere aspecten van instituties kunnen alleen indirect door 

regelgeving worden beïnvloed. Zo blijkt bijvoorbeeld dat regelgeving de heersende 

normen in een maatschappij kan beïnvloeden (zie Kübler, 2001). Hoewel 

beleidsmakers niet noodzakelijkerwijs geïnteresseerd zijn in een efficiënte bancaire 

sector, zorgt efficiëntie in die sector er wel voor dat waardevolle middelen niet 

verspild worden. Verder blijkt dat een efficiënte financiële sector kan bijdragen aan 

economische groei, maar hier kom(en) ik (we) later op terug. 

 Hoewel bovenstaande resultaten aangeven hoe instituties van invloed zijn 

op de efficiëntie van banken, wordt geen rekening gehouden met de 

internationalisering van het huidige bancaire stelsel. Het onderzoek is daarom 

uitgebreid door te onderzoeken wat de invloed van instituties zijn op zowel binnen– 

als buitenlandse banken. Hoewel er al veel onderzoek is gedaan naar de efficiëntie 

van binnen– en buitenlandse banken, zijn de resultaten niet eenduidig. De literatuur 

die gaat over de efficiëntie van binnen– en buitenlandse banken maakt onderscheid 

tussen twee hypotheses. De eerste hypothese is de Thuisvoordeel Hypothese 

(Berger et al. 2000), die stelt dat binnenlandse banken betere informatie hebben over 

de thuismarkt en daarom efficiënter zijn. De tweede hypothese, de Internationaal 

Voordeel Hypothese (Berger et al. 2000), daarentegen, stelt dat buitenlandse banken 

efficiënter zijn omdat deze minder gehouden zijn aan interne kredietregels en tevens 

makkelijker toegang hebben tot betere technologie. 
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 Ondanks, of misschien wel dankzij, de uitgebreide literatuur over de 

efficiëntie van buitenlandse banken, is er geen consensus over welke hypothese juist 

is. Dit proefschrift laat zien dat de verschillen in bevindingen voor een groot deel 

ontstaan door verschillen in de onderzochte landen. Bovendien blijken de resultaten 

niet alleen af te hangen van de landen waarin banken zich vestigen, maar ook van 

het thuisland van de bank. Ondanks uitgebreid onderzoek, is er nog geen studie 

geweest die de verschillen in instituties van landen als mogelijke oorzaak van deze 

resultaten heeft onderzocht. In dit proefschrift is gekeken of aan–/afwezigheid van 

instituties de verschillen in bevindingen uit eerder onderzoek kunnen verklaren. 

 De belangrijkste reden waarom instituties een andere invloed hebben op 

buitenlandse banken dan op binnenlandse banken, komt voort uit verschillen in 

achtergronden tussen buitenlandse en binnenlandse banken. Banken bezitten vaak 

unieke kennis over de markt waarop ze actief zijn. Wanneer echter de instituties in 

een land laag zijn, kan een binnenlandse bank gewend zijn hiermee om te gaan, 

terwijl een buitenlandse bank uit een land met goede instituties een cultuuromslag 

moet maken om zich aan te passen aan de nieuwe omstandigheden. De in de bank 

aanwezige kennis is dan van weinig waarde. Een voorbeeld hiervan is de gebruikte 

contracten voor het oplossen van informatieasymmetrieën. De contracten die een 

buitenlandse bank gebruikt kunnen vanwege de slechte juridische omstandigheden 

in het gastland misschien niet gebruikt worden. Bovendien kunnen relatief slechte 

instituties schadelijker zijn voor een buitenlandse bank dan een binnenlandse bank. 

Wanneer het vanwege slechte instituties moeilijk is om informatie in te winnen over 

leners, schaadt dit een nieuwe, of buitenlandse, bank meer dan een bank die al zijn 

langer actief is op die markt en de specifieke kennis over die markt al tot zijn 

beschikking heeft. 

 Naast de instituties van het gastland kunnen de instituties in het thuisland 

van de buitenlandse bank van invloed zijn op de efficiëntie van de bank. Zo kan een 

buitenlandse bank zijn interne beleid baseren op de regels van het thuisland. 

Wanneer dit beleid gebaseerd is op goed ontwikkelde instituties, kan de bank 

hiervan profiteren als hij zijn activiteiten naar het buitenland expandeert. Naast de 

instituties in het thuisland kan het verder van belang zijn dat er een mate van 

overeenkomst tussen de instituties in het thuisland en het gastland is. Hoe meer de 
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instituties overeenkomen, des te gemakkelijker het is om je als bank aan te passen. 

De invloed van deze zogenaamde institutionele afstand is in dit proefschrift 

onderzocht. 

 De resultaten van dit onderzoek laten zien dat instituties van eminent 

belang zijn voor de efficiëntie van een bank. Niet alleen zijn de instituties in het 

gastland van belang, maar ook de instituties van het thuisland dragen bij aan de 

efficiëntie van een bank. Deze resultaten kunnen banken helpen in hun beslissing of 

ze moeten expanderen naar het buitenland en zo ja, naar welke landen. Verder 

geven de resultaten beleidsmakers inzicht in hoe hun beleid de efficiëntie van de 

buitenlandse banksector beïnvloedt, die van invloed kan zijn op de economie van 

een land. Als het voor een bank aantrekkelijk is om zicht te vestigen in een bepaald 

land, is het makkelijker om meer banken aan te trekken wat gunstig is voor de 

nationale financiële sector. Dit voordeel zou de economische groei van een land 

kunnen versterken (zie bijvoorbeeld Beck et al. 2000; of Levine et al. 2000). 

Bovendien kunnen efficiëntievoordelen naar binnenlandse banken toevloeien. 

  

Microfinancieringsinstellingen 

Naast “gewone banken”, is in dit proefschrift ook onderzoek gedaan naar 

zogenaamde microfinancieringsinstellingen (MFIs). Deze instellingen verlenen 

krediet aan mensen die geen toegang hebben tot krediet bij commerciële banken, 

veelal armen, met als doel het bestrijden van armoede door ze de mogelijkheid te 

geven om een inkomen genererende onderneming op te zetten. In de bestaande 

literatuur wordt dit doel meestal “outreach” genoemd. Omdat het verstrekken van 

kredieten aan armen kostbaar kan zijn, kan het focussen op “outreach” conflicteren 

met de financiële duurzaamheid van de MFI. Daarom verstrekken Westerse 

donoren zoals niet-overheidsorganisaties financiële hulp door leningen aan MFIs te 

verstrekken met een rente onder de marktrente. Echter, sommige MFIs zijn 

recentelijk commerciële entiteiten geworden, waardoor ze volledig onafhankelijk 

van deze hulp moeten opereren. 

 In dit proefschrift wordt onderzocht of het doel om de armen te helpen 

verenigbaar is met financiële duurzaamheid. Het bedienen van arme cliënten brengt 

vermoedelijk extra kosten met zich mee, omdat het verstrekken van een lening vaste 
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kosten met zich meebrengt die voor kleine leningen relatief veel groter zijn. De 

vraag is dan ook of de opbrengsten voldoende hoog zijn om deze kosten te dekken. 

Daarom kan het zo zijn dat een MFI de focus verlegt van de allerarmsten naar een 

groep die het al iets beter heeft, om financieel duurzaam te worden. 

 Een commerciële MFI moet zorgen dat de kosten goed gemaakt worden 

door de opbrengsten. Kostenefficiëntie analyse kan gebruikt worden om te kijken of 

een MFI die zich richt op "outreach" inderdaad kosteninefficiënt is en dus meer 

kosten maakt. Als dit het geval is, dan gaat commercialisering niet goed samen met 

“outreach” en dan zal een commerciële MFI zich moeten richten op een andere 

groep cliënten. 

 De resultaten van dit onderzoek laten zien dat er inderdaad sprake is van 

afruil tussen “outreach” en kostenefficiëntie (en uiteindelijk financiële 

duurzaamheid). Dit antwoord betekent niet dat een MFI niet commercieel mag zijn, 

maar het geeft wel aan dat als een MFI hiervoor kiest, hij zich wel op een andere 

doelgroep moet richten. 

 

Efficiëntie en Economische Groei 

Vervolgens is in Hoofdstuk 6 onderzocht of de efficiëntie van een financiële sector 

kan bijdragen aan economische groei. Hoewel bekend is dat de grootte, of diepte, 

van de financiële sector bijdraagt aan economische groei (zie bijvoorbeeld Beck et 

al., 2000 of Levine et al., 2000), is er nog weinig bekend over de effecten van een 

efficiënte financiële sector op economische groei. Het onderzoek in dit proefschrift 

laat zien dat efficiëntie van invloed is op economische groei. De resultaten in dit 

proefschrift tonen aan dat de financiële sector voldoende efficiënt moet zijn wil de 

grootte van de sector een positieve invloed op economische groei hebben. Dit 

resultaat benadrukt het belang van de resultaten uit de eerdere studies, die aangeven 

dat een land zijn instituties op orde moet hebben om de efficiëntie van de financiële 

sector te verbeteren. 

 

Methodologie 

De laatste studie in dit proefschrift gaat in op een methodologisch probleem dat kan 

ontstaan bij Stochastic Frontier Analysis (SFA) modellen. In SFA modellen is het 
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mogelijk om een variabele op twee plaatsen in het model op te nemen. De 

economische interpretatie van de resultaten hangt af van de plaats waar de variabele 

in het model is opgenomen. Idealiter geeft de theorie uitsluitsel over in welk deel 

van het model een variabele opgenomen dient te worden. Soms biedt de theorie 

echter geen uitsluitsel. De laatste studie onderzoekt hoe de resultaten worden 

beïnvloed als in dit geval de verkeerde keuze wordt gemaakt. Verder wordt 

onderzocht of er een structurele manier is om het probleem op te lossen.  

 De resultaten laten zien dat een verkeerde keuze de resultaten significant 

kan beïnvloeden. De uitweg is echter om, als de onderzoeker onvoldoende theorie 

heeft over waar de variabele in het model moet worden opgenomen, de variabele op 

beide plaatsen op te nemen. SFA modellen zijn in staat om dan zelf het onderscheid 

te maken welk economisch effect optreedt. 

 














