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Samenvatting (Summary in 

Dutch) 

Financiële inclusie - dat wil zeggen, toegang tot financiële diensten voor huishoudens en kleine 

en middelgrote ondernemingen - staat steeds prominenter op de agenda van beleidsmakers en 

instituties (Ardic et al., 2011; Demirgüç-Kunt en Klapper, 2013; Allen et al., 2016). Op de G20-top 

van 2009 in Pittsburgh is financiële inclusie erkend als een belangrijk instrument voor het 

uitbannen van extreme armoede en het versnellen van economische vooruitgang (CGAP, 2014). 

De Wereldbankgroep heeft zich tot taak gesteld dat er in 2020 universele toegang moet zijn tot 

financiële basisdiensten om kapitaal op te bouwen, financiering voor investeringen te kunnen 

verkrijgen en risico's te kunnen opvangen (Wereldbank, 2013). Beleidsmakers benadrukken het 

belang van het opbouwen van inclusieve financiële systemen, omdat zij van mening zijn dat 

financiële inclusie bijdraagt aan het welzijn van het individu, lokale economische groei en de 

bestrijding van inkomensongelijkheid. 

Desalniettemin kunnen er nog enkele vragen worden gesteld over financiële inclusie. 

Welke vooruitgang is er bijvoorbeeld de afgelopen jaren wereldwijd geboekt in de bevordering 

van financiële inclusie? Waardoor worden huishoudens gemotiveerd om deel te gaan nemen aan 

de financiële markt, en waardoor worden banken gemotiveerd om financiële diensten aan te 

bieden aan armen? Welke impact heeft financiële inclusie op het leven van armen?  
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Naar aanleiding van de drie hierboven beschreven openstaande vragen over financiële 

inclusie, heeft dit proefschrift tot doel een bijdrage te leveren aan ons inzicht in de ontwikkeling 

van, drijfveren achter en gevolgen van financiële inclusie.  

Om de wereldwijde ontwikkeling richting financiële inclusie te onderzoeken, richten we 

ons op de markt voor microfinanciering. De microfinancieringsbranche begint volwassen te 

worden en heeft zich gespecialiseerd in het leveren van financiële producten aan mensen met lage 

inkomens, die over het algemeen geen toegang hebben tot het traditionele, formele 

financieringssysteem. We willen de volgende onderzoeksvragen beantwoorden: 

1) Hoe zijn de sociale prestaties (het bereiken van armen) en de financiële prestaties (het 

in stand houden van financiële duurzaamheid) van de wereldwijde microfinancieringsmarkt het 

afgelopen decennium veranderd? In hoeverre heeft de evolutie van de dagelijkse MFI-

werkzaamheden de sociale en financiële prestaties van de instituten veranderd? 

Om het beeld van financiële inclusie van zowel de vraag- als aanbodzijde te analyseren, 

onderzoeken we hoe het financiële gedrag van huishoudens wordt beïnvloed door hun politieke 

banden en informele leenactiviteiten. We onderzoeken ook hoe de evaluatie van de politieke 

banden en informele leenactiviteiten van huishoudens van invloed is op de manier waarop 

banken beslissingen nemen over het aanbieden van financiële diensten. De onderzoeksvragen zijn 

als volgt: 

2) Is de kans groter dat huishoudens met politieke banden bankkrediet aanvragen? 

Beschouwen banken de politieke banden van een potentiële lener als criterium om te bepalen of 

het krediet zal worden verstrekt? 

3) Hoe kijken banken naar de impact van uitstaande informele leningen op het 

betaalgedrag van aanvragers bij hun besluitvorming over het verstrekken van krediet? 

Beschouwen banken de uitstaande informele leningen van aanvragers als indicatie van 

toekomstige terugbetaling wanneer de aanvragers wonen in een buurt met verschillende niveaus 

van sociaal kapitaal? 
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Om de impact van financiële inclusie te evalueren, maken we geen heranalyse van het 

oorzakelijke verband tussen financieel beheer en inkomen; in plaats daarvan onderzoeken we de 

economische resultaten van het leengedrag van huishoudens door te bepalen wat de drijfveren 

zijn voor huishoudens om van banken te lenen. We stellen de volgende onderzoeksvragen: 

4) Vormt het vergelijken van hun inkomen met dat van andere huishoudens een 

aanleiding voor arme huishoudens om van banken te lenen? Leidt lenen op basis van 

inkomensvergelijking met andere huishoudens tot aanhoudende armoede, of tot een verbetering 

van de welvaart? 

Om deze vragen te beantwoorden, is dit proefschrift als volgt opgebouwd: in Hoofdstuk 

2 beginnen we met een onderzoek naar de prestaties van de wereldwijde 

microfinancieringsbranche. Er is gebruikgemaakt van een gebalanceerde paneldataset voor 171 

MFI's die gedurende de periode 2003-2012 actief waren in 59 ontwikkelingslanden. Daarop 

hebben we intertemporele data-analyse (DEA) toegepast voor het bepalen van de 

langetermijnpatronen van sociale productiviteit (bereiken van de armen) en financiële 

productiviteit (genereren van inkomsten) vanuit een dynamisch perspectief. De intertemporele 

DEA laat buitengewone verbeteringen zien in de financiële productiviteit in de wereldwijde 

microfinancieringsmarkt gedurende de periode van tien jaar, maar toont ook aan dat de 

vooruitgang op het gebied van sociale productiviteit beperkt is. Vervolgens passen we de 

convergentietest toe, waaruit verder blijkt dat de algehele verbeteringen in zowel de sociale als 

financiële productiviteit voornamelijk te danken zijn aan MFI's die een achterstand hebben; zij 

zijn sneller in staat de best practices in de markt te benaderen door hun productiviteit te 

verbeteren dan de leidende MFI's. Ten slotte gebruiken we dynamische paneldata-analyse om te 

bepalen in hoeverre recente veranderingen in de dagelijkse werkzaamheden van MFI's hebben 

bijgedragen aan hun sociale en financiële prestaties. Hieruit blijkt dat de vergroting van kapitaal 

de factor is die de afgelopen tien jaar het meest heeft bijgedragen aan de convergentie van de 

productiviteit, en dat technologische veranderingen het minst hebben bijgedragen. Eén 

interpretatie van deze uitkomsten is dat commercialisatie de onderliggende reden is voor 

substantiële (beperkte) verbeteringen in de financiële (sociale) prestaties op de 
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microfinancieringsmarkt. In de praktijk is commercialisatie een afspiegeling van toegenomen 

gebruik van commerciële financieringsbronnen, overgang naar commerciële bestuursstructuren 

en het aanbieden van diensten die overmatig gericht zijn op winst. Hoewel deze transformaties 

de winstmarges van MFI's vergroten, verschuiven de klantportfolio's van MFI's hierdoor van 

armer naar rijker; met andere woorden, ze dragen bij aan 'missieverschuiving' (mission drift). 

In Hoofdstuk 3 onderzoeken we de potentiële impact van politieke banden op de toegang 

van huishoudens tot formeel krediet. Uit een aantal studies van opkomende economieën blijkt dat 

politieke banden een cruciale rol spelen bij het beperken van marktdiscriminatie, het uit de weg 

ruimen van problemen door asymmetrische informatie en het faciliteren van toegang tot schaarse 

hulpbronnen (Khwaja en Mian, 2005; Faccio, 2006; Leuz en Oberholzer-Gee, 2006; Claessens et al., 

2008; Zhou, 2009; Feng et al., 2014; Guo et al., 2014; Infante en Piazza, 2014). De invloed van 

politieke connecties op financiële inclusie is echter nog nooit eerder in een studie geanalyseerd. 

Daarom onderzoeken we of het feit dat het hoofd van een huishouden in China lid is van een 

politieke partij van invloed is op het besluit van het huishouden om een banklening aan te vragen 

(d.w.z., de vraagzijde) en op de beslissing van de bank om de lening toe te kennen (d.w.z., de 

aanbodzijde). Met het tweestappen-probitmodel van Heckman hebben we bewijs gevonden dat 

er een positieve correlatie bestaat tussen de politieke banden van een huishouden en zowel de 

bereidheid van dat huishouden om een lening aan te vragen als de kans dat de lening door de 

bank wordt toegekend. Uit onze bevindingen blijkt dat de politieke banden van een huishouden 

de kans op financiële inclusie sterk vergroten. 

Uit studies is gebleken dat informele financiering voor huishoudens en bedrijven in 

opkomende economieën de primaire financieringsbron is, ondanks het bestaan van formele 

banken (Kochar, 1997; Allen et al., 2005; Riedel et al., 2007; Song et al., 2011; Madestam, 2014). Er 

is enig bewijs dat het aandeel van informeel krediet meer dan de helft van de schulden voor zijn 

rekening neemt in China, Thailand en andere Aziatische landen (Ghate, 1992; Tsai, 2004). De 

belangrijke rol van de informele financiële sector kan aanleiding vormen voor banken om 

rekening te houden met de informele leenactiviteiten van klanten bij het evalueren van hun 

vermogen om een lening terug te betalen. In Hoofdstuk 4 onderzoeken we of de informele 
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leenschuld van huishoudens een signaal afgeeft aan de banken bij het toekenningsproces van 

kredieten. Hoewel dit onderwerp al eerder is onderzocht, dragen we bij aan de literatuur doordat 

we ook kijken naar de invloed die de lokale sociale context van de buurt van de aanvragers heeft 

op hun terugbetaalgedrag. We onderzoeken in het bijzonder of de beslissing van banken om 

krediet te verstrekken aan arme huishoudens anders is voor huishoudens in gemeenschappen 

met sterk sociaal kapitaal dan voor huishoudens in gemeenschappen met weinig sociaal kapitaal. 

Onze bevindingen wijzen erop dat banken de kredietwaardigheid en het terugbetalingsvermogen 

van aanvragers beoordelen op basis van de combinatie van hun informele verplichtingen en het 

sociale kapitaal in hun buurt. Om preciezer te zijn: in regio's met een hoog niveau aan sociaal 

kapitaal wordt de informele schuldenlast van een huishouden door de bank gezien als een risico, 

omdat er door reciprociteit en verplichtingen druk wordt uitgeoefend op de huishoudens. Deze 

druk noopt hen het informele krediet eerst terug te betalen en de betalingen aan de bank uit te 

stellen. In regio's met een laag niveau aan sociaal kapitaal ondervinden huishoudens minder druk 

door reciprociteit en verplichtingen binnen informele leenrelaties, omdat de informele 

kredietverstrekker vaak handelt uit eigenbelang; het krediet wordt verstrekt op basis van een 

evaluatie van het terugbetalingsvermogen, en niet op basis van een nauwe sociale band. 

Zodoende is er een verschil in de mate waarin de informele schulden van een huishouden worden 

gezien als signaal voor toekomstig terugbetalingsgedrag, afhankelijk van het niveau van het 

sociale kapitaal binnen de gemeenschap waarin de huishoudens zich bevinden. 

In Hoofdstuk 5 onderzoeken we de impact van financiële inclusie op armen. Wat er nieuw 

is aan onze analyse, is dat we - door te bepalen wat de beweegredenen van huishoudens zijn om 

toegang te zoeken tot formele financiële diensten - de economische resultaten van leengedrag 

analyseren en de invloed daarvan op vermogensopbouw evalueren. Met de dataset van de 

Chinese Household Finance Survey tonen we aan dat de hoogte van het inkomen van een 

huishouden vergeleken met gelijksoortige huishoudens sterk van invloed is op de 

waarschijnlijkheid dat er een krediet bij een bank wordt aangevraagd. Dit motiverende effect van 

inkomensvergelijking is met name sterk onder arme huishoudens met een (relatief) lager inkomen 

dan dat van vergelijkbare huishoudens. Er zijn twee mogelijke verklaringen voor dit effect. De 
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eerste is het fenomeen dat men ‘niet wil onderdoen voor de buren’, waarbij armen streven naar 

financiering ten bate van kostbare consumptie-uitgaven, zodat zij het consumptiegedrag van 

meer welgestelden kunnen imiteren, wat leidt tot aanhoudende armoede. De tweede is het 

'tunneleffect', waarbij de armen geïnspireerd worden door het economische succes van meer 

welvarenden, en gestimuleerd worden om met geleend geld te investeren. Hoewel we geen 

empirisch bewijs vinden voor het 'niet willen onderdoen voor de buren', komen we wel tot de 

conclusie dat kredietaanvragers significant meer investeren in menselijk kapitaal dan niet-

aanvragers. Dit lijkt erop te wijzen dat het tunneleffect de belangrijkste stimulans is voor relatief 

arme huishoudens om deel te nemen aan de kredietmarkt. Deze resultaten leveren empirisch 

bewijs voor het idee dat arme huishoudens financiering kunnen gebruiken om aan armoede te 

ontsnappen. 

 

 

 

 

 


