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 Samenvatting 

De meeste studies over het gebruik van handelskrediet maken gebruik van data van 

bedrijven in ontwikkelde landen. Deze studie bestudeert het gebruik van 

handelskrediet door bedrijven die actief zijn in verschillende onderdelen van de 

supply chain in de rijstsector in de Mekong Delta van Vietnam. Het proefschrift 

beoogt een bijdrage te leveren aan de inzichten met betrekking tot de vraag 

waarom handelskrediet wordt verstrekt en welke rol het verstrekken van 

handelskrediet speelt in het creëren van waarde voor het kredietverlenende bedrijf. 

Het grootste deel van het onderzoek is gebaseerd op de resultaten van een 

uitgebreide survey onder ruim 600 bedrijven. Het onderzoek bestaat uit vier 

empirische studies. De eerste studie onderzoekt de relatie tussen het verstrekken 

van handelskrediet en de groei van de afzet van het kredietverstrekkende bedrijf, 

waarbij gebruik wordt gemaakt van publiek beschikbare financiële informatie van 

beursgenoteerde Vietnamese ondernemingen. De studie laat zien dat er een 

positieve correlatie bestaat tussen het verlenen van handelskrediet en de groei van 

de afzet. De tweede studie maakt gebruik van de primaire data op basis van de 

survey en onderzoekt de relatie tussen het verlenen van handelskrediet in de 

rijstsector en de mate waarin een bedrijf onderhevig is aan concurrentie. De 

resultaten van deze studie suggereren dat bedrijven die in sterkere mate onderhevig 

zijn aan concurrentie meer handelskrediet verlenen. Een mogelijke interpretatie 

van dit resultaat is dat bedrijven kredietverlening gebruiken om hun positie ten 

opzichte van de concurrentie te behouden dan wel te versterken. In de derde studie 

wordt dit resultaat verder onderzocht. Aan de hand van informatie op het niveau 
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van handelstransacties wordt aangetoond dat bedrijven geneigd zijn meer krediet te 

verlenen aan grotere en bekendere cliënten. Dit kan worden gezien als een verdere 

ondersteuning van de hypothese dat handelskrediet gebruikt wordt als een 

instrument om de verkoop te stimuleren. Ten slotte wordt onderzocht in hoeverre 

specifieke marktomstandigheden (zoals de mate van concurrentie, de 

onderhandelingspositie van handelspartners in onderlinge transacties, 

klantkenmerken, en de waarde van de verhandelde goederen) verschillend zijn 

voor verschillende onderdelen van de supply chain in de rijstsector van Vietnam. 

Uit de analyse blijkt dat marktomstandigheden inderdaad sterk verschillen per 

onderdeel van de supply chain en dat dit gevolgen heeft voor het gebruik van 

handelskrediet. Toekomstige studies naar het belang en het gebruik van 

handelskrediet dienen daarom rekening te houden met de specifieke 

marktomstandigheden waarin dit plaatsvindt. 

 




