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Bij het doorvoeren van een investering in een onderneming zijn er verschillende

mogelijkheden om dit te financieren. Vooreerst moet er een keuze gemaakt worden tussen

interne of externe financiering. Een onderneming zal bij interne financiering zijn liquide

middelen moeten aanspreken om de investering te betalen. Bij de keuze voor externe

financiering zal er een volgende keuze moeten gemaakt worden namelijk tussen het uitgeven

van aandelen en het aangaan van schulden. Wanneer men hier opteert voor schuldfinanciering

dan zullen er nog tal van beslissingen moeten genomen worden omtrent de specifiteit van de

schuld. Geeft men de voorkeur aan private schulden (bv. door te lenen bij een bank of andere

private niet-bankschulden) of publieke schulden (bv. door het uitgeven van obligaties)? Wat is

de gewenste looptijd, maturiteit van de schuld? Zal men kiezen voor achtergestelde schulden

of zijn er bepaalde waarborgen voor de schulden m.a.w. welke prioriteit zal men geven aan de

schulden? Tenslotte is er ook nog de mogelijkheid om de schulden vervroegd terug te betalen

(de call-mogelijkheid) of de mogelijkheid om de schulden om te zetten in aandelen (de

conversiemogelijkheid).

De kapitaalstructuurbeslissingen zijn een heel complexe aangelegenheid. In mijn scriptie

wens ik me te richten op ‘de determinanten van het gebruik van bankschulden van Belgische

ondernemingen’, de keuze m.a.w. tussen bankschulden, private niet-bankschulden en publieke

schulden. Een bespreking van al de vragen tesamen zou te uitgebreid zijn en de meeste andere

vragen zijn reeds behandeld in recent verschenen scripties. De determinanten die het gebruik

van bankschulden beïnvloeden zijn een complex samenspel van verschillende elementen

waardoor het nuttig is om er een scriptie over te schrijven.

In de theoretische literatuur worden er een aantal hypothesen vooropgesteld uit dewelke

enkele empirisch onderzocht worden. Dit empirische onderzoek wordt uitgevoerd op een

steekproef van Belgische ondernemingen. De resultaten daarvan worden gekoppeld aan de

theorie.

Inleiding
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In deze scriptie probeer ik een antwoord te geven op de volgende twee vragen (1) Wat bepaalt

de keuze van een onderneming voor bank- of publieke schulden. (2) Komen deze

determinanten tot uiting in het gebruik van bankschulden in Belgische ondernemingen.

Om de determinanten van het gebruik van bankschulden te verklaren leek het me nuttig om

eerst te bespreken waarom een onderneming eigenlijk zou kiezen voor schulden. In hoofdstuk

1 worden de belangrijkste theorieën in verband met de kapitaalstructuur behandeld (de

traditionele theorie, de theorie van Modigliani en Miller, de static trade-off theorie, de free

cash flow theorie, de pecking order theorie, de stakeholder  theorie, de organizational theorie

en de onvolledige contractentheorie). De bedoeling hiervan is om weer te geven welke

factoren een rol kunnen spelen bij de keuze tussen eigen en vreemd vermogen.

In het tweede hoofdstuk wordt er nagegaan wat er reeds in de wetenschappelijke literatuur

verschenen is over de beïnvloedende determinanten bij de keuze van een schuldbron.

Vooreerst wordt er begonnen met het weergeven van de relatie tussen banken en informatie

asymmetrieën. Hierna worden dan de verschillende theorieën omtrent de keuze van een

schuldbron behandeld. Daarop volgend wordt de relatie tussen bankschulden en

handelskredieten, de invloed van publieke schulden op het gebruik van bankschulden en de

invloed van schulden op aandelenkoersen weergegeven. Ook de mate van regulering en het

financieel regime dat in een land aanwezig is kunnen de keuze tussen verschillende schulden

beïnvloeden.

De resultaten van het empirisch onderzoek worden weergegeven in hoofdstuk 3. Hier werden

zes hypothesen getest omtrent de determinanten van het gebruik van bankschulden in

Belgische ondernemingen. In het onderzoek werden de gegevens verwerkt van 2017

Belgische ondernemingen via multivariate regressie.

Voor de uitgebreide literatuurstudie werd hoofdzakelijk beroep gedaan op wetenschappelijke

tijdschriften en enkele boeken. Mijn empirisch onderzoek gebeurde op basis van gegevens

van de DVD “Belfirst september 2001”. Er werd gebruik gemaakt van de gegevens van 1991

tot 2000 wat het onderzoek vrij betrouwbaar maakt.
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1.1  Inleiding

De vraag naar de optimale verhouding tussen eigen en vreemd vermogen van een

onderneming kwam reeds in meerdere studies aan bod. Sinds de publicatie van de

irrelevantiestellingen van Modigliani en Miller in 19581, is het vraagstuk over het bestaan van

een optimale kapitaalstructuur door vele auteurs bestudeerd. In deze studies wordt de vraag

onderzocht op welke wijze de kapitaalstructuurbeslissing de marktwaarde van een

onderneming beïnvloedt en of er een optimale kapitaalstructuur bestaat. Het begrip

kapitaalstructuur verwijst naar de verschillende soorten financieringsmiddelen (eigen en

vreemd kapitaal) vermeld op de passiefzijde van de balans (Laveren, 1991, blz. 677-678).

Vele theorieën zijn ontwikkeld maar geen enkele is er in geslaagd alle aspecten van de

kapitaalstructuurbeslissing te vatten. Myers (1984) spreekt in zijn artikel over “The capital

structure puzzle”; Hij antwoordde op de vraag hoe ondernemingen hun financiële structuur

bepalen als volgt: “We don’t know”. Dit teleurstellend antwoord kan ten dele worden

verklaard uit de aard van de bedrijfseconomie als een tak van de sociale wetenschappen.

Menselijke gedragingen zijn immers onvoorspelbaar en elke onderneming is tot op zekere

hoogte uniek. Toch is de financieringstheorie in staat gebleken enkele factoren aan te geven,

die mede bepalend zijn voor de financiële structuur van een onderneming. Dagelijks worden

er echter stukjes aan de puzzel toegevoegd zodat we een vollediger beeld krijgen van de

puzzel. (Myers, 1984, blz. 575) en (Cools, 1990, blz. 368-369)

In dit hoofdstuk behandelen we de belangrijkste theorieën2 in verband met de

kapitaalstructuur nl. de traditionele theorie, de theorie van Modigliani en Miller, de static

                                                
1 Modigliani F. en Miller M.H., 1958, The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of Investment,
  American Economic Review, nr.48 juni, blz. 261-297
2 deze lijst is niet exhaustief

Hoofdstuk 1: De determinanten van de kapitaalstructuur: theorieën
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trade-off theorie, de free cash flow theorie, de pecking order theorie, de stakeholder theorie,

de organizational theorie en de onvolledige contractentheorie.

Binnen deze theorieën is er vaak overeenstemming tussen de factoren die bij een

kapitaalstructuurbeslissing in overweging moeten worden genomen. Over de specifieke

werking en de betekenis van deze elementen is men het echter meermaals oneens.

(Durinck, 1995, blz. 3)

1.2  de Traditionele theorie

De aanhangers van deze theorie zijn van mening dat er een optimale verhouding bestaat

tussen het eigen en het vreemd kapitaal waarbij de gewogen gemiddelde kapitaalkost

minimaal3 is en de marktwaarde van de onderneming maximaal. Tot aan een bepaald

schuldniveau komt de goedkope schuldfinanciering in de plaats van “duurdere”

aandelenfinanciering waardoor de gewogen gemiddelde kapitaalkost daalt. Deze zal echter

vanaf een bepaalde kapitaalstructuurverhouding toenemen; enerzijds wegens het riskanter

worden van het aanhouden van obligaties en andere vastrentende effecten geëmitteerd door de

onderneming, anderzijds zullen de aandeelhouders omwille van het gestegen financiële risico

een hogere vergoeding eisen. Men gaat er hier dus vanuit dat de marktwaarde van de

onderneming kan worden opgevoerd door een oordeelkundige opname van de schulden.

(Laveren, 1991, blz. 678)

De traditionele benadering is gebaseerd op de netto-inkomensbenadering4. (Ooghe,1998, blz.

149)

1.3  De theorie van Modigliani en Miller

                                                
3 De gewogen gemiddelde kapitaalkost komt overeen met het gemiddelde van de kosten die verbonden zijn aan
de verschillende kapitaalsoorten, met als wegingscoëfficiënten de proporties van de verschillende
kapitaalsoorten in de kapitaalstructuur van de onderneming. (Laveren, 1991, blz. 677)
4 deze neemt het netto-inkomen of de winst na interesten als uitgangspunt (Ooghe, 1998, blz. 146)
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De basis van de moderne kapitaalstructuurtheorieën wordt gevormd door het befaamde artikel

van Modigliani en Miller (1958). De relatie tussen kapitaalkost en schuldfinanciering is

gebaseerd op de netto-operationele inkomensbenadering5 . Modigliani en Miller tonen aan dat

onder bepaalde voorwaarden, waarvan de hypothesen van een perfecte markt en een wereld

zonder belastingen de belangrijkste zijn, de waarde van een onderneming onafhankelijk is van

haar kapitaalstructuur. De waarde van een onderneming hangt af van de rendabiliteit en het

risico van de investeringsmogelijkheden en niet van de financieringswijze van de

investeringen. Deze onafhankelijkheid impliceert dat investerings- en

financieringsbeslissingen volledig kunnen gescheiden worden.

(Deloof, 1998, blz. 165) en (Ooghe, 1998, blz. 150)

De stelling van Modigliani en Miller in verband met de kapitaalstructuur is gebaseerd op

volgende twee elementen; Ten eerste gaan ze ervan uit dat de belegger zelf aan

schuldfinanciering kan doen in plaats van de onderneming, vandaar dat de kapitaalstructuur

van geen waarde is voor de belegger. Ten tweede zullen twee identieke ondernemingen die

enkel verschillen qua kapitaalstructuur onmogelijk tegen verschillende prijzen kunnen

verhandeld worden aangezien er arbitrage optreedt die de prijzen gelijkschakelt op een perfect

werkende kapitaalmarkt. (Ooghe, 1998, blz. 151)

Modigliani en Miller hebben deze conclusies later zelf aangepast na de belastingsvoet op de

vennootschappen in hun model te hebben opgenomen. De optimale

kapitaalstructuurbeslissing resulteert dan in in een volledige schuldfinanciering omwille van

de aftrekbaarheid van de verschuldigde interesten waardoor een kleiner gedeelte van de

opbrengsten naar de fiscus gaat en een groter gedeelte naar de kapitaalverstrekkers.

(Modigliani, 1963) De waarde van een onderneming bestaat bijgevolg uit twee delen nl. de

waarde zonder schuldfinanciering verhoogd met de contante waarde van het

belastingvoordeel in geval van schuldfinanciering.

(Ooghe, 1998, blz. 154)

Het optimale schuldpercentage in de kapitaalstructuur is volgens dit model gelijk aan 100 %.

Vermits er geen enkele onderneming een beroep doet op 100 % schuldfinanciering dienen er

andere factoren te worden gezocht om het bestaan van een optimale kapitaalstructuur te

                                                
5 Deze vertrekt van het nettoresultaat voor interesten dat overblijft voor de vergoeding van schuldeisers en
aandeelhouders (Ooghe, 1998, blz. 146)
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verklaren (Laveren, 1991, blz.682). Deze factoren worden besproken in de volgende

paragraaf.

1.4  De Static Trade-off theorie6

Binnen het kader van deze theorie wordt het fiscale voordeel van schuld afgewogen tegen de

(verwachte) kosten van eventuele financiële moeilijkheden waarmee schuldfinanciering

gepaard gaat. Er kunnen echter ook voordelen verbonden zijn aan financiële moeilijkheden

zoals een verhoogde druk op het management dat daardoor misschien beter zal presteren.

Deze voor- en nadelen van schuld worden tegenover elkaar afgewogen wat tot een optimale

schuldgraad leidt. De onderneming zal haar kapitaalstructuur aanpassen om dit optimum te

bereiken. Als gevolg van het feit dat een aanpassing in de kapitaalstructuur tijd in beslag

neemt, alsook het feit dat hierbij aanpassingskosten dienen gemaakt te worden, is het mogelijk

dat de bestaande schuldratio’s tijdelijk afwijken van de optimale schuldratio.

(Deloof, 1998, blz. 166) en (Laveren, 1991, blz. 682) en (Wruck, 1990, blz. 419-420)

Laveren stelt dat de volgende factoren de waarde van een onderneming met

schuldfinanciering weergeeft:

VL = VU + CTE - PTE - NITE - BCE - ACE - ICE - TCE

VL = de waarde van de onderneming, deels gefinancierd met schulden

VU = de waarde van de onderneming, zonder schuldfinanciering d.w.z. enkel met eigen

vermogen

CTE = het effect van vennootschapsbelastingen

PTE = het effect van persoonlijke belastingen, zijnde belastingen op het inkomen van de

belegger

NITE = het effect van niet-interest gebonden  belastingsvoordelen

BCE = het effect van kosten verbonden aan financiële moeilijkheden

ACE = het effect van agency kosten

ICE = het effect van informatie- en signaleringskosten

TCE = het effect van transactiekosten
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(Laveren, 1991, blz. 683)

Deze verschillende effecten worden hieronder besproken.

In tegenstelling tot de Modigliani-Miller stelling van 1963 die resulteerde in volledige

schuldfinanciering omwille van de aftrekbaarheid van de verschuldigde interesten

argumenteert Miller in 1977 dat ondernemingen er geen baat bij hebben hun kapitaalstructuur

aan te passen. Dit als gevolg van het zwaarder belast worden van de interesten in de

personenbelasting dan de inkomsten uit aandelen die volgens Miller niet belast worden. Het

fiscale voordeel van schuldfinanciering bij de vennootschapsbelasting wordt gecompenseerd

door het fiscale nadeel bij de personenbelasting (Miller 1977). Deze stelling gaat echter niet

op ondermeer doordat de belastingsvoet van de inkomsten van aandelen niet gelijk is aan nul

maar positief is. Een ander punt van kritiek is dat het model enkel werkt voor ondernemingen

die allen eenzelfde marginale effectieve belastingsvoet hebben. Dit is echter niet het geval als

gevolg van de niet-interest gebonden belastingsvoordelen. (Laveren, 1991, blz. 685)

Naast een vertraagde economische groei kunnen ook de niet-interestgebonden

belastingsvoordelen de voordelen van de aftrekbaarheid van interesten teniet doen. Hoe meer

niet-interestgebonden belastingsvoordelen (bv. als gevolg van afschrijvingen,

waardeverminderingen, voorzieningen, investeringsaftrekken, …), des te lager het

belastingsvoordeel van interesten en des te groter de kans dat men in een bepaald jaar niet alle

belastingsvoordelen verbonden aan de aftrekbaarheid van interestbetalingen op

schuldfinanciering kan realiseren. Men gaat ervan uit dat ondernemingen een schuldniveau

zullen kiezen dat negatief gerelateerd is aan het niveau van de beschikbare niet-interest

gebonden belastingsvoordelen.

(De Angelo en Masulis, 1980, blz. 4) en (Laveren, 1991, blz. 685)

Ondernemingen doen nooit voor 100 % aan schuldfinanciering dit mede als gevolg van de

kosten verbonden aan financiële moeilijkheden7. De verwachte kosten verbonden aan

financiële moeilijkheden worden bepaald door enerzijds de kans op financiële moeilijkheden

                                                                                                                                                        
6 deze benaming werd voor het eerst gebruikt door J. Myers in zijn artikel “the Capital Structure Puzzle”
(Myers,1984, blz. 575)
7 de hypothese van de perfecte markt geldt hier niet meer, deze is niet realistisch
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en anderzijds de kosten van financiële moeilijkheden. Aan een faillissement, de meest

extreme vorm van financiële moeilijkheden, zijn verschillende kosten verbonden nl.

n juridische en administratieve kosten (handelsrechtbank, curator)

n inefficiënte operaties in een onderneming die dreigt failliet te gaan en niet snel

wordt overgenomen

n liquidatie van activa beneden de reële economische waarde

 

 Enkele andere kosten verbonden aan financiële moeilijkheden zijn:

 

n de vermindering van de toekomstige verkopen van de onderneming als gevolg van

de twijfels bij de klanten omtrent de betrouwbaarheid van de onderneming als

leverancier.

 

n de hogere kosten waartegen nieuw benodigd kapitaal kan worden aangetrokken.

 ....

 

 Vanaf een bepaald moment worden de kosten verbonden aan financiële moeilijkheden groter

dan het belastingsvoordeel en daalt de waarde van de onderneming.

 (Laveren, 1991, blz. 687) en (Ooghe, 1998, blz. 160-161)

 

 De agency kosten omvatten alle kosten als gevolg van de belangenconflicten8 tussen

enerzijds het management en de aandeelhouders9 en tussen de aandeelhouders en schuldeisers

anderzijds. Dit laatste ontstaat bijvoorbeeld wanneer de ondernemingswaarde laag is; de

aandeelhouders hebben dan maar weinig te verliezen wat kan leiden tot het aangaan van

projecten met een negatieve netto huidige waarde, in de vakliteratuur wordt dit het activa

substitutieprobleem genoemd. Daarnaast is het ook mogelijk dat aandeelhouders projecten

met een positieve netto huidige waarde niet aangaan omdat de opbrengsten voornamelijk de

schuldeisers ten goede zouden komen terwijl de aandeelhouders geen (normaal) rendement

krijgen (= het onderinvesteringsprobleem). Om deze verliezen te beperken kan men

                                                
 8 binnen de context van de kapitaalstructuurbeslissingen
 9 zie de ‘Free cash flow’ theorie (cfr. Supra 1.5)
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verschillende maatregelen nemen waaraan evenwel verschillende kosten verbonden zijn.

Jensen en Meckling (1976) beschouwden de agency kosten als de som van:

 

n de toezichts- en controlekosten d.w.z de kosten die men moet maken om

alle acties van de gemandateerde te controleren

 

n ‘bonding’ kosten d.w.z. de kosten verbonden aan het opstellen van speciale

contracten waar de gemandateerde belooft dat hij bepaalde acties niet zal

ondernemen die de belangen van de principaal schaden

 

n opportuniteitskosten ten gevolge van suboptimale

ondernemingsbeslissingen

Deze kosten verminderen echter de marktwaarde van de onderneming.

(Jensen en Meckling, 1976, blz. 308-309)

Een andere oplossing voor het onderinvesteringsprobleem is volgens Myers (1977) het

opnemen van minder schulden of het opnemen van beperkende clausules in de

schuldovereenkomst (Myers, 1977, blz.156). Volgens Barnea, Haugen en Senbet (1980) kan

het activa substitutieprobleem dan weer opgelost worden door het verkorten van de looptijd

van de schulden. Een optie met een kortere looptijd is namelijk minder gevoelig voor

veranderingen in de variantie van de kasstromen van het onderliggend actief. (Barnea,

Haugen en Senbet, 1980, blz. 1230)

Er kunnen drie soorten agency problemen onderscheiden worden: adverse selectie (“adverse

selection”), gedragsaanpassing (“moral hazard”) en signalering. Bij adverse selectie heeft één

partij meer informatie dan de tegenpartij op het moment dat het contract wordt afgesloten. Bij

gedragsaanpassing zal één van de partijen de uitkomst van het contract eenzijdig en

ongemerkt trachten te beïnvloeden. (Cools, 1990, blz. 373)

Kosten van asymmetrische informatie en signaleringskosten ontstaan doordat verschillende

partners in een overeenkomst beschikken over verschillende informatie. Men kan dit

probleem (gedeeltelijk) oplossen via het geven van geloofwaardige informatiesignalen wat

evenwel een kost met zich meebrengt (Laveren, 1991, blz. 690). Wanneer een onderneming
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de markt wil tonen dat zij werkelijk goed is, moet zij op zoek gaan naar signalen, die door een

niet succesvolle onderneming niet kunnen worden nagebootst. Twee mogelijkheden daartoe

(die ook kunnen verklaard worden in de free cash flow theorie), zijn het aantrekken van meer

vreemd vermogen of het betalen van meer dividend dan in een situatie van volledige en

symmetrische informatie optimaal zou zijn. Deze signalen zullen moeilijk door een niet

succesvolle ondernemingen kunnen geïmiteerd  worden omdat deze daar de middelen niet

voor hebben. (Cools, 1990, blz. 375)

De commissies alsook de intermediatiemarges die dienen vergoed te worden aan de

kapitaalverschaffers, en de emissiekosten voor nieuwe uitgifte van effecten worden als

transactiekosten beschouwd. (Laveren, 1991, blz. 692)

1.5  De Free cash flow theorie

Jensen (1986) gaat ervan uit dat er aanzienlijke belangenconflicten10 kunnen ontstaan tussen

managers en aandeelhouders, waardoor de managers niet-waardemaximaliserende

ondernemingsbeslissingen zullen nemen. Jensen gaf zijn redenering de naam “free cash flow”

theorie mee. Met ‘free cash’ bedoelt hij het overschot aan liquide middelen wanneer alle

projecten met een positieve netto contante waarde werden uitgevoerd. De managers kunnen

deze middelen gebruiken om bijkomend te investeren in projecten waar ze persoonlijk

voordeel bij hebben. Dit gaat echter in tegen de belangen van de aandeelhouders. Indien in

een onderneming11  eigen kapitaal vervangen wordt door schulden dan zal dit volgens de

theorie leiden tot een verhoging van de aandelenwaarde. Schuldfinanciering kan immers de

belangenconflicten die tussen het management en de aandeelhouders optreden en tot kosten

leiden verminderen, dit door bijvoorbeeld de financiële beslissingsvrijheid en de

manoeuvreerruimte van het management om handelingen te stellen die voor hun eigen

doelstellingen kunnen worden aangewend te beperken of door het afdwingbaar maken van

schulden. (Jensen, 1986, blz. 323-324) en (Harris en Raviv, 1991, blz. 300)

 Deze schuldfinanciering brengt echter nieuwe belangenconflicten met zich mee, nl. tussen

aandeelhouders en de schuldeisers: de aandeelhouders hebben weinig te verliezen indien de

                                                
10 zie de belangenconflicten bij de Static Trade-off theorie
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ondernemingswaarde laag is en zullen gemakkelijker projecten aangaan met een negatieve

netto huidige waarde (Narayanen, 1988, blz.39-40). Daarnaast is het ook mogelijk dat

aandeelhouders projecten met een positieve netto huidige waarde niet aangaan omdat de

opbrengsten voornamelijk de schuldeisers ten goede zouden komen (Myers, 1977, blz.149).

Net zoals bij de static trade-off theorie bekomt men de optimale kapitaalstructuur door de

voordelen van schuldfinanciering af te wegen t.o.v. de nadelen ervan. (Jensen, 1986, blz.323)

Volgens Jensen verklaart de theorie ook het negatieve verband tussen de winstgevendheid en

de schuldgraad. Winstgevende ondernemingen zullen immers een groot gedeelte van hun

groei kunnen financieren met ingehouden winsten; dit in tegenstelling tot weinig renderende

ondernemingen die vooral hun toevlucht zullen nemen tot schulden. Hierdoor zullen de

managers moeilijker hun eigen belang kunnen laten gelden boven dat van de aandeelhouders.

(Jensen, 1986, blz. 323-324 en blz. 328-329)

1.6 De Pecking order theorie

Deze benadering volgt niet uit een deductief-logische redenering overeenkomstig het denken

in termen van een verhoging van de marktwaarde van de onderneming op de kapitaalmarkt.

Centraal staat de handhaving van de continuïteit en de levensvatbaarheid van de onderneming

in termen van financiële mobiliteit en het vermijden van illiquiditeit. Er wordt verondersteld

dat ondernemingen steeds de veiligste financieringsvorm zullen verkiezen. Donaldson (1961)

stelde als eerste deze rangschikking vast waarna Myers (1984) ze toepaste binnen het kader

van de asymmetrische informatie. Met ‘Pecking Order’ bedoelt men dat de financiering het

best gebeurt volgens een bepaalde volgorde nl. eerst via interne financiering, dan door de

uitgifte van schulden met een laag risico en pas in laatste instantie schulden met een hoog

risico en eigen vermogen. De uitgifte van nieuwe aandelen is slechts een laatste toevlucht.

Wanneer een onderneming in een klimaat waarin informatie-asymmetrie heerst middelen

wenst aan te trekken is het voor de potentiële financiers niet duidelijk of zij te goeder trouw

is, waardoor de uitgegeven effecten zullen worden ondergewaardeerd. De onderneming zal

dan zo weinig mogelijk beroep trachten te doen op externe financiering. Indien men toch

                                                                                                                                                        
11 de onderneming gebruikt minder schuldfinanciering dan diegene die ze optimaal zou moeten gebruiken
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beroep doet op externe financiering dan zal zij in de mate van het mogelijke risicovrije schuld

aangaan. Door de schuldeisers de garantie te geven van de terugbetaling kan men immers aan

een faire prijs schulden aangaan. Er zal zich een toenemende onderwaardering voordoen van

effecten in het geval men meer en meer een beroep doet op risico houdende effecten. Deze

onderwaardering zal uiteindelijk zo groot worden zodat de onderneming beslist om

interessante projecten niet uit te voeren. Een onderneming heeft geen optimale schuldratio,

deze is afhankelijk van wat er zich in het verleden heeft voorgedaan.

(Laveren, 1991, blz. 694-695) en (Myers, 1984, blz. 581-582) en (Durinck, 1995, blz. 15) en

(Deloof, 1998, blz. 167)

1.7  De Stakeholder theorie

De Stakeholder theorie werd geïntroduceerd door Cornell en Shapiro12 (1987). Zij gaan ervan

uit dat naast de kapitaalverschaffers er ook nog andere belangengroepen zijn die de financiële

politiek beïnvloeden. Dit zijn mensen die impliciete rechten hebben in de onderneming.

Personeelsleden hebben bijvoorbeeld het impliciete recht dat zij zo lang mogelijk in de

onderneming mogen blijven werken. Klanten kopen samen met het produkt het impliciete

recht op reparatie en onderhoud. Leveranciers kunnen bijvoorbeeld kortingen toekennen

indien ze het impliciete recht hebben dat ze de onderneming zullen mogen blijven

bevoorraden. (Cornell en Shapiro, 1987, blz. 11) en (Durinck, 1995, blz. 18-19)

Twee begrippen staan in deze theorie centraal. Het eerste begrip “organizational capital”

omvat de huidige waarde van alle toekomstige impliciete rechten die de onderneming

verwacht te verkopen. Het tweede begrip de “organizational liabilities” is de verwachte kost

die verbonden is aan het naleven van huidige en toekomstige impliciete rechten. Volgens

Cornell en Shapiro hangt de financiële structuur af van het verschil tussen deze twee

begrippen (= “net organizational capital”) en van de aard van de belangengroepen. Cornell en

Shapiro stellen dat de ondernemingen die in de toekomst veel verplichtingen moeten nakomen

als gevolg van de impliciete rechten die vandaag worden verkocht, de schulden zullen

beperken. Deze strategie wekt bij de belangengroepen vertrouwen zodat de onderneming de

huidige impliciete rechten tegen een hogere prijs kan verkopen.
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(Cornell en Shapiro, 1987, blz. 7-9) en (Durinck, 1995, blz. 18-19)

1.8 De Organizational theorie

Myers (1993) stelt zich vragen bij de maximalisatie van de marktwaarde van het eigen

vermogen als doelstelling van een onderneming. Wat indien men er nu van uitgaat dat een

onderneming handelt uit eigenbelang en zich niet geheel ten dienste stelt van de beleggers? In

feite bouwt deze redenering verder op de ‘free cash flow’ theorie van Jensen (1986). Bij de

‘organizational’ theorie gaat men ervan uit dat indien men de onderneming louter uit eigen

belang laat handelen, de managers en aandeelhouders hetzelfde doel zullen nastreven

waardoor het agency probleem zal verdwijnen.

(Durinck, 1995, blz. 19-20) en (Myers, 1993, blz. 10)

Volgens Myers verklaart deze theorie de negatieve correlatie tussen winstgevendheid en de

financiële hefboom. Het zou bijvoorbeeld in geval van hoge winst niet nodig zijn een extra

dividend uit te keren aangezien de aandeelhouders en de manager gezamenlijk beslissen de

aanwezige investeringsoppurtiniteiten te benutten. Bij deze beslissing moeten de managers

geen agency kosten dragen en de aandeelhouders dienen niet te vrezen voor overinvestering

want beide partijen streven hetzelfde doel na.

(Durinck, 1995, blz. 19-20) en (Myers, 1993, blz. 14)

Net zoals in de ‘Pecking Order’ theorie wordt de voorkeur gegeven aan interne financiering;

volgens Myers legt de ‘organizational’ theorie evenwel een aantrekkelijkere redenering voor.

(Durinck, 1995, blz. 19-20) en (Myers, 1993, blz. 10)

1.9  De onvolledige contractentheorie

Deze theorie gaat ervan uit dat financiële contracten van nature uit onvolledig zijn. Voor deze

theorie baseerde men zich deels op de transactiekostentheorie van Coase (1937). Coase ging

ervan uit dat economische agenten begrensd rationeel zijn. Nooit zullen alle toekomstige

beslissingen in een contract bepaald zijn. Wanneer zich een situatie voordoet die niet

                                                                                                                                                        
12 Titman (1984) bestudeerde de relatie tussen een onderneming en de consument ook al maar enkel wanneer de
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contractueel vastgelegd is dan zal degene die controle over de onderneming bezit uiteindelijk

de beslissing nemen. Aghion en Bolton (1992) gaan ervan uit dat de kapitaalstructuurtheorie

bepaald wordt door transactiekosten en onvolledige contracten. (Aghion en Bolton, 1992, blz.

473-474)

Volgens hen bestaat er ook een bepaalde volgorde waarmee men zal financieren. Deze

volgorde is gebaseerd op de controlerechten en bepaalt dus de financiële structuur De

financiering met niet-stemgerechtigd eigen vermogen komt hier op de eerste plaats. Indien de

investeerders dit niet aanvaarden dan zal men zich best financieren met vreemd vermogen

ofwel kan men beslissen om een deel van de stemgerechtigde aandelen aan de investeerders te

geven. Pas indien dit ook niet lukt gaat men alle controlerechten aan de investeerders geven in

in de vorm van stemgerechtigd eigen vermogen. (Aghion en Bolton, 1992, blz. 473-474)

                                                                                                                                                        
kans op een faillissement reëel was.
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2.0 Inleiding

In het vorige hoofdstuk werd weergegeven wat de keuze bepaalt tussen het aantrekken van

eigen of vreemd vermogen. In dit hoofdstuk wordt ervan uitgegaan dat er voor het vreemd

vermogen wordt gekozen.

Er wordt in het empirische onderzoek in hoofdstuk 3 een onderscheid gemaakt tussen drie

soorten schulden nl. bankschulden, private niet-bank schulden en publieke schulden waarbij

de determinanten van het gebruik van bankschulden wordt onderzocht. Dit staat in

tegenstelling tot vele theorieën waar er enkel een onderscheid gemaakt wordt tussen de

bankschulden en de publieke schulden, de bankschulden omvatten daar m.a.w. alle private

schulden. Dit onderscheid tussen drie in plaats van twee soorten schulden is echter nodig

omdat commerciële banken voordelen hebben bij het monitoren ten opzichte van andere

private uitleners door de relaties die ze hebben met hun klanten als gevolg van de bij de

banken geplaatste deposito’s. (Fama, 1985, blz. 37-38) en (Nakamura, 1993, blz. 132-133)

Volgens Carey (1993) zijn er verschillende partijen die private financiering kunnen

verzorgen. Er zijn onder andere de verzekeringsmaatschappijen, de pensioenfondsen, de

financieringsmaatschappijen, de banken, de buitenlandse banken, heel welvarende

individuen,... .  (Carey et al., 1993, blz. 22-31)

Het belang van het onderscheid tussen bankschulden en private niet-bank schulden werd ook

al aangetoond in empirische studies van onder meer Carey et al. (1993) en Johnson (1997).

In dit hoofdstuk wordt er vertrokken van de relatie tussen banken en informatie

asymmetrieën. Daarna worden de verschillende theorieën omtrent de keuze van een

schuldbron aangehaald. Daarop volgend wordt het verband tussen bankschulden en

handelskredieten geïntroduceerd. Hierna worden vervolgens de invloed van de types schulden

Hoofdstuk 2: Het effect van bankschulden op de optimale
kapitaalstructuur
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op de aandelenkoersen, de invloed van publieke schulden op het gebruik van bankschulden en

de invloed van de regulering en van het financieel regime op de schuldenkeuze beschouwd.

Ook wordt er nagegaan of de bankindustrie niet stilaan irrelevant aan het worden is.

Een gedetailleerde bespreking van de reeds verschenen empirische artikelen valt buiten het

bestek van deze scriptie. Toch zal er een kort overzicht worden gegeven van de belangrijkste

conclusies ervan, er zal met andere woorden nagegaan worden of de theoretische

determinanten al dan niet ondersteund worden.

2.1  De rol van banken bij informatie asymmetrieën

Informatie asymmetrieën zoals in het vorige hoofdstuk reeds gedefinieerd komen voor

wanneer de ene partij over meer informatie beschikt dan de andere. Deze verschillen in

informatie bestaan reeds voor de uitgifte van schulden en breiden zich uit naargelang

terugbetalingen van schulden. Zij creëren adverse selectie en gedragsaanpassing wat

uiteindelijk de interesten zal doen stijgen die aangerekend worden door kredietverleners.

(Johnson, 1998, blz. 47)

Ramakrishnan en Thakor (1984) stelden een model op met ex ante informatie

asymmetrieën. Sommige economische agenten zullen (kostelijke) informatie produceren en

verspreiden omtrent economische variabelen wiens waarde ex ante niet gekend is. Mensen die

geïnteresseerd zijn in deze informatie zullen bereid zijn daar een prijs voor te betalen.

Financiële tussenpersonen worden ingeschakeld omdat ze in staat zijn om de kosten voor het

produceren van informatie te verlagen. Een onderneming die geld nodig heeft en geen gebruik

maakt van financiële tussenpersonen zal een enorme duplicatie van de kosten ondervinden

omdat iedere investeerder zijn eigen screening zal doorvoeren.

(Ramakrishnan, 1984, blz. 415-416)

Diamond (1984) ging uit van een model met enkel ex post informatie asymmetrieën.

Centraal hier staat de prikkeling van de managers van een onderneming om handelingen te

stellen die niet in het contract waren opgenomen (= moral hazard). Een tussenpersoon (zoals

een bank) heeft de taak om de leencontracten te controleren die een onderneming met hen
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heeft aangegaan. De tussenpersonen hebben een kostenvoordeel, de andere alternatieven voor

de onderneming zijn enerzijds een duplicatie van de inspanningen indien iedere investeerder

zelf controleert en anderzijds het “free rider” probleem indien er helemaal geen controle is.

(Diamond, 1984, blz. 393-394)

Boyd en Prescott (1984) veronderstelden een omgeving waarin er zich zowel informatie

asymmetrieën vooraf aan een contract voordoen als de mogelijkheid dat er asymmetrische

informatie ontstaat na het opstellen van een contract. Zoals bij Diamond (1984) en

Ramakrishnan (1984) reeds gezien spelen financiële tussenpersonen een heel belangrijke rol.

Het belang van deze tussenpersonen blijkt ook uit hun bijdrage tot het Bruto Nationaal

Product. (Boyd en Prescott, 1984, blz. 211-213)

2.2 Theoretische determinanten van de schuldkeuze

De kosten en de baten van iedere schuldbron zullen uiteindelijk bepalen welke mix van

schulden iedere onderneming zal vragen. Gelijkaardig daarmee zullen kredietverleners

bepaalde ondernemingen aantrekkelijker vinden om kredieten aan toe te staan.

De verschillende theorieën kunnen onderverdeeld worden vertrekkend vanuit de volgende

vier belangen:

- de kosten i.v.m. monitoring en het verzamelen van informatie over schuldenaars

- de waarschijnlijkheid en de kost van inefficiënte liquidatie

- de drijfveren van kredietnemers om acties te ondernemen die negatief uitvallen ten

opzichte van de schuldeisers

- de verschillende bankrelaties die een onderneming heeft

Voor elk van deze modellen wordt er nagegaan welke karakteristieken van een onderneming

de keuze tussen verschillende schuldbronnen beïnvloeden. (Johnson, 1997, blz. 49)
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2.2.1 Theorieën gebaseerd op “monitoring” en informatiekosten

Banken kunnen leningen toestaan op basis van de deposito’s die bij hen neergelegd zijn, ze

moeten evenwel aan een reservevereiste voldoen (cfr. supra 2.5). Dit zorgt ervoor dat de

interestvoeten op bankschulden hoger zullen zijn dan bij andere leenmogelijkheden. Ondanks

het feit dat de interestvoeten bij banken hoger zijn slagen verzekerings- en

financieringsmaatschappijen (wiens passiva niet aan reservevereisten moeten voldoen) er niet

in te concurreren met banken13. Dit wijst er op dat banken over een speciaal kenmerk moeten

beschikken wat hen zo aantrekkelijk maakt. (Fama, 1985, blz. 35)

Het competitieve voordeel van banken in het toestaan van leningen kan worden gezocht in het

minimaliseren van de informatiekosten in organisaties.  (Fama, 1985, blz. 31)

De bank beschikt over informatie van binnenin de onderneming welke niet publiek

beschikbaar is. Deze informatie stelt hun in staat het risico van leningen te identificeren. Dit

zorgt er mede voor dat de duplicatie van informatiekosten vermeden wordt. Bankleningen zijn

meestal korte termijn leningen en de vernieuwing ervan volgt op een evaluatie proces door de

bank om te kijken of de onderneming in staat zal zijn aan de afbetalingen en de interesten te

voldoen. Een hernieuwing van de bankschulden wijst er dus op dat de onderneming financieel

gezond is. Andere agenten die hogere prioriteitsvorderingen nemen op de onderneming

hoeven geen kostelijke controle en evaluatie meer te doen van de onderneming (omdat de

banken dit doen) waardoor ze goedkoper zullen kunnen ontlenen aan de onderneming. Dit is

ook een van de hoofdredenen waarom grote ondernemingen nog gebruik maken van

bankschulden, enkel en alleen om een positief signaal te geven naar de schulden die publiek

worden uitgegeven. (Fama, 1985, blz. 36-37)

De lagere informatiekost zoals hiervoor besproken vertaalt zich in lagere interestvoeten voor

de andere schulden. De onderneming hecht daarom veel belang aan het voorzien van nuttige

informatie om de contracten van de onderneming met verschillende agenten te evalueren en

zo de duplicatie van informatiekosten te vermijden. Volgens Fama en Jensen (1985) stonden

ondernemingen niet weigerachtig tot het onthullen van informatie, dit in tegenstelling tot vele

andere theorieën. (Fama en Jensen, 1985, blz. 112-113)
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Voor de banken zelf zijn er ook voordelen. De informatie waarover ze beschikken door de

reeds verschafte kredieten en de geschiedenis van de deposito’s bij de bank laat hen toe het

risico beter te identificeren en laat hen ook toe tegen een lagere kost te controleren en te

evalueren. (Black,  1975)

Het uitgeven van publieke schulden gaat ook gepaard met bepaalde flotatiekosten die hoger

zijn dan bij private plaatsingen van schulden. Blackwell en Kidwell (1988) toonden aan dat de

uitgiftekosten een vaste component bevatten die groter is bij publieke dan bij private uitgiftes.

Een reden daarvoor is dat de honoraria aan curators, boekhouders, de verplichtingen ten

opzichte van de CBF14, ... hoger zijn bij publieke uitgiftes omdat deze door de wet vereist zijn

bij publieke schulden en dit is niet het geval bij de private. Ook het honoraria die men aan de

investeringsbank moet betalen zal een bijkomende kost zijn bij uitgifte van publieke schulden.

Dit alles zorgt ervoor dat publieke schulden geassocieerd worden met schaalvoordelen, dit wil

zeggen dat kleinere ondernemingen die meestal kleinere uitgiftes doen de publieke

schuldenmarkt kostenineffectief zullen vinden en de private markt zullen prefereren. Deze

kleinere ondernemingen zullen dus een hogere proportie van private schulden hebben. Dit wil

evenwel niet zeggen dat grote ondernemingen enkel publieke schulden gebruiken en dit

omwille van de signaleringswaarde van bankschulden zoals hiervoor besproken.

(Blackwell en Kidwell, 1988, blz. 254-255)

In een onderzoek van Carey et al. (1993) uitgevoerd in Amerika noteerde men dat publieke

schulden slechts kosteneffectief zullen zijn bij uitgiftes boven 100 miljoen dollar.

Bankschulden en publieke schulden verschillen ook in de graad en de kost van informatie

onthulling. Naast de hoge informatiekost van publieke schulden is er ook het risico van het

blootstellen van belangrijke informatie aan de concurrerende onderneming. Bij de publieke

schulden is de onderneming die geld ontleent verplicht om in gedetailleerde informatie te

voorzien om zo het publiek van zijn kredietwaardigheid te overtuigen zodat ze bereid zijn de

onderneming haar effecten te kopen. Private schulden daarentegen ontwijken nog wel de hoge

informatiekost, maar kunnen niet onderuit aan een tegenreactie van rivaliserende

ondernemingen omdat deze denken dat de betreffende onderneming informatie achterhoudt

                                                                                                                                                        
13 De laatste tijd zijn er heel wat fusies tussen bank- en verzekeringsmaatschappijen, de opkomst daarvan kan een
invloed hebben op het gebruik van bankschulden.
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i.v.m. een hoog kwalitatief project (private schulden worden gekenmerkt door een dichte

relatie tussen de kredietnemers en de kredietverleners welke weinig onthulling van informatie

tot gevolg heeft). Ondernemingen met veel gevoelige informatie (degene die het meest te

verliezen hebben bij onthulling van private informatie betreffende de onderneming), die

m.a.w. geld moeten ontlenen voor een hoog kwalitatief  project zullen eerder hun toevlucht

nemen tot private schulden. Men zal de publieke schulden trachten te vermijden want deze

brengen zowel informatiekosten als een antwoord van rivaliserende ondernemingen met zich

mee. Bedrijven met minder gevoelige informatie die dus van plan zijn projecten met een

geringere kwaliteit uit te voeren zullen sneller hun toevlucht nemen tot publieke schulden.

Daardoor stelt men zich evenwel bloot aan de hoge informatiekosten maar doordat men de

echte (lage) kwaliteit van het project weergeeft blijven acties van concurrerende

ondernemingen uit. (Yosha, 1993, blz. 4)

Men gaat er hier dus vanuit dat ondernemingen die private financiering gebruiken, en dus geld

ontlenen voor een hoog kwalitatief project, meer winstgevend zijn dan deze die zich publiek

financieren. Dit in tegenstelling tot Diamond (1991) en Rajan (1992) wiens

veronderstellingen zijn dat hoge kwaliteitsprojecten samengaan met publieke schulden in

plaats van private schulden. Dit is het gevolg van de drijfveren van de leners welke we

uitgebreid in  deel 2.2.3 zien. (Yosha, 1993, blz. 5)

Campbell ging er reeds in 1979 vanuit dat private schulden konden gezien worden als een

poging van kleine innoverende ondernemingen om informatie te verbergen voor

concurrerende ondernemingen. Hij hield evenwel geen rekening met de conclusies die werden

getrokken door derde partijen wanneer private schulden werden aangegaan.

(Yosha, 1993, blz. 5)

Bhattacharya en Ritter (1983) veronderstelden dat er situaties bestonden waar gelijktijdig het

effect van signalering naar de produkt- en kapitaalmarkt en het effect van controle van

informatie-onthulling aanwezig zijn. Stel dat een groep van concurrerende ondernemingen

een voordeel kunnen hebben t.o.v. elkaar door te investeren in O & O ( = onderzoek en

ontwikkeling). Ze bezitten waardevolle informatie die indien ze onthuld wordt ook waardevol

wordt voor de rivaliserende ondernemingen. Om te kunnen investeren in O & O heeft men

                                                                                                                                                        
14 De Commissie voor Bank en Financiewezen, aan deze overheidsinstelling moet de prospectus overgemaakt
worden
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nood aan externe financiering waardoor men informatie gaat blootstellen aan de concurrent15.

Ondernemingen kunnen hun verwachtingen betreffende de toekomst (i.v.m. het O & O

project) communiceren naar de kapitaalmarkt waardoor ze zich goedkoper zullen kunnen

financieren. Deze onthulling van informatie zal echter ook bruikbaar worden voor de

concurrentie. Er moet dus een afweging gemaakt worden tussen de vermindering van de

waarde van het informatievoordeel en de betere voorwaarden waartegen men zich zal kunnen

financieren als gevolg van de goede toekomstperspectieven. Het verminderen van de

financieringsvoorwaarden en het dus goedkoper kunnen aantrekken van geld  zal ook de

verwatering verminderen van de bestaande aandeelhouders. Bhattacharya en Chiesa (1993)

bouwden hierop voort en veronderstelden dat indien de kans op succes niet kon verhoogd

worden door te investeren in O & O men multilaterale financiering (lenen van verschillende

banken of publieke financiering) zal prefereren boven bilaterale financiering of het lenen van

één bank. Dit omdat er geen gevoelige informatie zal onthuld worden. Wanneer de kans op

succes wel kan verhoogd worden door te investeren in O & O zal men bilaterale financiering

verkiezen omdat het free rider probleem van ondernemingen multilaterale financiering niet

leefbaar maakt16. (Yosha, 1995, blz. 5-6) en (Bhattacharya en Ritter, 1983, blz. 331-332)

Banksystemen gaan gepaard met vele betalingen; dit bevat veel waardevolle informatie en

werpt een blik op de financiële situatie van een onderneming. Banken zullen gemakkelijker

informatie kunnen verzamelen over kleinere ondernemingen door hun transactierekeningen

na te pluizen. Daardoor zullen de informatie en monitoringkosten lager zijn. Vandaar ook dat

banken een informatievoordeel hebben in het toestaan van leningen aan gezinnen. Grotere

ondernemingen hebben hun rekeningen gespreid over een groter aantal verscheidene banken

waardoor het moeilijker zal worden voor de banken om nuttige informatie te verzamelen. Het

informatievoordeel van de banken zal hier niet gelden en de ondernemingen zullen sneller

geneigd zijn gebruik te maken van publieke schulden. (Nakamura, 1993, blz. 131-134)

2.2.2 Theorieën gebaseerd op de waarschijnlijkheid en de kost van

inefficiënte liquidatie

                                                
15 Men gaat er in dit model van uit dat het onmogelijk is informatie te onthullen aan potentiële investeerders
zonder dat de concurrerende ondernemingen op de hoogte komen van deze kennis.
16 Hier gaat men ervan uit dat de rivaliserende ondernemingen geen schadelijke acties ondernemen t.o.v. elkaar.
De ondernemingen maken enkel de beslissing te investeren in O & O of niet en of ze dit doen met bilaterale of
multilaterale financiering.
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Berlin en Loeys (1988) ontwikkelden een model waar men de optimale schuldstructuur

(tussen obligaties en bankleningen) ging bepalen door het afwegen van de kost van

inefficiënte liquidatie ten opzichte van de agency kost van het delegeren van monitoring

aan een bank die via een gedetailleerd onderzoek deze inefficiënties kan helpen vermijden.

Deze afweging is functie van een aantal parameters zoals de kredietwaardigheid (= credit

rating), de nauwkeurigheid van financiële indicatoren, de kost van een gedetailleerd

onderzoek van de financiële voorwaarden in een organisatie en het verlies aan waarde bij een

vervroegde liquidatie van een project.

De keuze van het bedrijf tussen bankschulden en niet bankschulden is dus afhankelijk van:

♦ de kredietwaardigheid van het bedrijf: bij een verhoogde kredietkwaliteit (en dus

lagere kans op vervroegde liquidatie) daalt de waarde van monitoring door banken. De

toegevoegde waarde van banken om inefficiënte liquidatie te voorkomen is klein, dit

doordat de kans op een inefficiënte liquidatie van de onderneming juist heel klein is.

♦ de nauwkeurigheid van financiële indicatoren: ondernemings- en financierings-

beslissingen in een onderneming worden genomen op basis van financiële indicatoren.

Ondernemingen waarbij deze indicatoren niet zo nauwkeurig zijn geven de voorkeur

aan bankschulden omdat deze gemakkelijker heronderhandelbaar zijn wanneer de

financiële indicatoren verkeerd zijn.

♦ de kost van monitoring: indien de kost van monitoring door een bank verhoogt zal

ook de agency kost voor de onderneming stijgen. De voorkeur voor bankleningen

daalt met deze kost.

♦ het verlies bij vervroegde liquidatie: vervroegde liquidatie door monitoring is

minder voordelig voor ondernemingen wiens projecten een lage liquidatiewaarde

hebben. Het gebruik maken van deze monitor diensten zorgt wel voor een meer

efficiënt liquidatiebeleid maar het is tevens ook kostelijk. Deze ondernemingen met

een lage liquidatiewaarde zullen dan ook de voorkeur geven aan publieke schulden

met minder strenge contractvoorwaarden.
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(Berlin en Loeys, 1988, blz. 397-398)

Het gemak waarmee private plaatsingen en bankschulden kunnen worden aangegaan of

heronderhandeld spelen een belangrijke rol in de financieringskeuze van een onderneming.

Berlin en Mesters (1992) argumenteerden in een model gerelateerd aan het vorige dat

beperkingen bij schulden worden opgelegd om agency problemen onder controle te houden.

Dit in het bijzonder om de neiging van een onderneming om te onderinvesteren in activiteiten

die de waarde van de onderneming verhogen in moeilijke tijden tegen te gaan .Deze

marktomstandigheden waarin wanprestaties meer waarschijnlijk worden zorgen er echter ook

voor dat de managers van de onderneming prikkels hebben om hun investeringen te

verschuiven naar meer risicovolle activiteiten, m.a.w. het activa substitutie probleem. De

lenende ondernemingen zullen deze beperkingen aanvaarden om de kost van de

ondernemingsfinanciering te verlagen (de bank zal dan een lagere interest toekennen omdat ze

meer zekerheid heeft) en om deze onderinvesteringsprikkelingen en activa

substitutieproblemen tegen te gaan. Deze restricties zorgen er evenwel ook voor dat vrijheid

en flexibiliteit in het nemen van efficiënte investeringsbeslissingen door de onderneming

beperkt wordt. Men zal dus een afweging moeten maken tussen de controle van de agency

problemen en het verlies aan flexibiliteit. (Berlin en Mester, 1992, blz. 95-98 en blz. 119-120)

Private schulden (bank- en private niet-bank schulden), met strengere contracten, kunnen

gemakkelijker heronderhandeld worden dan publieke schulden wanneer de schulden

samengaan met investeringen. Doordat de banken goed geïnformeerd en kleiner in aantal zijn

wordt het heronderhandelen gemakkelijker. Publieke schulden daarentegen worden tegen een

hogere kost heronderhandeld, niet enkel door het hogere aantal betrokkenen maar ook door de

strengere overheidsregelmentering. Ondernemingen met een hoog ex ante risico zullen meer

waarde hechten aan de mogelijkheid tot heronderhandelen, zij genieten dus meer van

strengere contracten en prefereren private schulden. De waarde van de optie om te

heronderhandelen (= het verschil in verwachte winst van de schuldenaar tussen een contract

met heronderhandelingsmogelijkheden en een contract zonder mogelijkheid tot

heronderhandelen) neemt af naarmate de onderneming kredietwaardiger wordt. Het komt er

dus op neer dat het voordeel van beperkende contracten afneemt wanneer de agency

problemen minder zwaar zijn. Vandaar ook dat de waarde van de optie om het contract te

heronderhandelen daalt, men gaat de publieke schulden prefereren.

(Berlin en Mester, 1992, blz. 95-98 en blz. 119-120)
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Banken hebben een voordeel bij het verzamelen van informatie over een bepaalde lenende

onderneming17. Deze informatie wordt veelal gebruikt om te kijken of een onderneming zich

in financiële moeilijkheden bevindt of naar de mogelijkheid om erin terecht te komen. De

evaluatie van de toekomstige verwachtingen van een onderneming door een kredietverlener

kan de beslissing beïnvloeden omtrent het hernieuwen van een lening (en eventueel voorzien

in bijkomende fondsen om de onderneming over haar moeilijkheden heen te helpen) of het in

gebreke verklaren van een onderneming wat leidt tot een faillissement.

(Chemmanur en Fulghieri, 1994, blz. 475-477)

Ondernemingen in financiële moeilijkheden zullen anders behandeld worden door banken dan

door publieke schuldeisers. Banken zijn lange termijnspelers op de schuldenmarkt en zullen

een zo goed mogelijke reputatie willen ontwikkelen, vooral omtrent hun financiële

flexibiliteit18. Om zulk een reputatie op te bouwen zullen banken meer geld en middelen

besteden aan ondernemingen in moeilijkheden dan andere schuldeisers. De bedoeling hiervan

is om de juiste keuze te maken tussen de heronderhandelings- en de liquidatiebeslissing.

Financiële moeilijkheden in een onderneming kunnen het gevolg zijn van ofwel slechte

kwaliteit van projecten ofwel het gevolg van redenen die niet gerelateerd zijn met de

projectkwaliteit. In het eerste geval zou men beter zijn activiteiten stop zetten terwijl in het

tweede geval men beter zijn activiteiten voortzet omdat de waarde dan groter zal zijn dan de

liquidatiewaarde nu. Schuldeisers kunnen echter geen onderscheid maken tussen deze twee

situaties zonder extra middelen te besteden aan het evalueren van deze ondernemingen.

Schuldenaars zullen daarom bereid zijn een hogere interest te betalen voor bankleningen bij

banken met een grotere reputatie omtrent flexibiliteit bij ondernemingen in moeilijkheden.

Vanuit het oogpunt van het minimaliseren van inefficiënte liquidatie domineren de

bankschulden, de publieke schulden zullen evenwel domineren indien de onderneming een

kleine waarschijnlijkheid heeft om in financiële moeilijkheden terecht te komen. Gezonde

ondernemingen prefereren met andere woorden de goedkopere publieke schuld.

(Chemmanur en Fulghieri, 1994, blz. 475-477)

                                                
17 zie Diamond (1984), Fama (1985) en Sharpe (1990)
18 Er is bewijs dat banken meer begripvol zijn voor ondernemingen in financiële moeilijkheden dan andere
schuldeisers (zie Hoshi, Kashyap, Scharfstein (1990)). Het hernieuwen van een schuldcontract heeft ook een
positieve invloed op de aandelenprijs (zie Lummer & Mc. Connell (1989)).
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Het hoofdidee achter dit model is dat niet alleen schuldeisers op zoek gaan naar gezonde

leners maar dat net omgekeerd kredietnemers op zoek gaan naar gezonde kredietverleners;

d.w.z. ze gaan op zoek naar schuldeisers die ook bijstand zullen verlenen in moeilijke tijden.

Dit model is te vergelijken met datgene van Diamond (1991) maar de focus ligt totaal anders.

Daar deze bij Diamond ligt op het verwerven van reputatie door de leners, ligt hier de nadruk

op het verwerven van reputatie door de banken zelf. Het is dus de mogelijkheid van banken

om reputatie te verwerven dat hun onderscheid van publieke schuldeisers. Deze

reputatieverwerving geeft een prikkeling, zelfs aan banken zonder superieure

evaluatietechnieken, om een lagere proportie van incorrecte hernegotiërings- versus liquidatie

beslissingen te maken dan de publieke schuldeisers. (Chemmanur en Fulghieri, 1994, blz.478)

Kleinere ondernemingen zullen vooral private schulden gebruiken omdat de vaste kosten van

publieke schulden voor hen te hoog zijn. Aan de andere kant zijn publieke schulden

goedkoper dan de private schulden voor de grotere ondernemingen. Zij zullen evenwel ook

een deel bankschulden aangaan omdat “monitoring” noodzakelijk is om hun

kredietwaardigheid aan te tonen en zo hun fondsen te verzamelen op de obligatiemarkt en de

markt voor commercial paper. Het komt evenwel voor dat grote ondernemingen heel veel

gebruik maken van bankschulden, of dat ze zich enkel en alleen met publieke schulden

financieren. Dit duidt erop dat “monitoring” door de banken niet noodzakelijk is voor toegang

tot de obligatiemarkt en dat de grootte van de onderneming niet de enige verklarende

variabele is. (Detragiache, 1992, blz. 328-329)

Detragiache (1992) presenteerde een model waarbij ondernemingen een investering optimaal

kunnen financieren met zowel private als publieke schulden. Deze twee zijn perfecte

substituten van elkaar, het enige verschil is dat private schulden gemakkelijker kunnen

heronderhandeld worden wanneer men niet in staat is om te betalen, terwijl dit moeilijker is

bij publieke schulden. De keuze tussen publieke en private schulden is m.a.w. afhankelijk van

de heronderhandelingskost19. Bij de schulden kunnen we twee types van agency kosten

onderscheiden nl. ex post waarbij het onderinvesteringsprobleem toeneemt tenzij de passiva

perfect kunnen worden heronderhandeld (Myers, 1977, blz.149) en ex ante waarbij het

management zich kan inlaten met substitutie van activa (Narayanen, 1988, blz.39-40). Ex post

                                                
19 Deze veronderstelling dat zonder rekening te houden met de heronderhandelingskosten de private en publieke
schulden perfecte substituten zijn van elkaar is duidelijk te simplistisch. Grote ondernemingen zullen namelijk
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is de optie om schulden te heronderhandelen voordelig omdat men zo inefficiënte liquidatie

kan vermijden, de investeringen worden in moeilijke tijden voortgezet. Ex ante zal deze optie

het activa substitutieprobleem echter verergeren. Centraal hierbij staat dat de mogelijkheid om

schulden te heronderhandelen de substitutieproblemen van activa bevordert, bedrijven zullen

zich m.a.w. sneller wenden tot meer risicovolle projecten na een contract met de financiers te

hebben afgesloten. Publieke schulden bieden een mogelijkheid om deze agencyproblemen te

verminderen omdat zij niet zo gemakkelijk heronderhandelbaar zijn. Grote ondernemingen

die eerder de voorkeur geven aan publieke schulden omwille van de te verspreiden vaste kost

gaan toch een gedeelte private schulden opnemen indien de kost van inefficiënte liquidatie te

hoog is. Kleinere ondernemingen die dan eerder de voorkeur geven aan private schulden

zullen toch een deel publieke schulden opnemen indien de potentiële activa substitutie

problemen groter zijn dan de kosten van publieke schulden. (Detragiache, 1994, blz. 328-330

en 349-351)

De keuzes van de financiële structuur en de efficiënte investeringsbeslissing worden mede

beïnvloed door de wetten die in een land aanwezig zijn. Het gaat hier over wetten die een

herstructurering van een onderneming mogelijk maken in plaats van het direct opdoeken

ervan wanneer deze zich in financiële moeilijkheden bevindt. Deze wetten hebben m.a.w. de

bedoeling om de impact van coördinatiefouten tussen schuldeisers te verminderen en ervoor

te zorgen dat een onderneming niet onmiddellijk failliet wordt verklaard (bv. via een

gerechtelijk akkoord). Ondernemingen zullen de effecten van bepaalde wetten ex ante op de

welvaart trachten na te gaan, en ze zullen daarmee rekening houden om hun financiële

structuur aan te passen. Een regime zal een verhoging van de welvaart inhouden indien de

kost om naar een rechtbank te gaan en zo een reorganisatie af te dwingen kleiner is dan de

opbrengsten indien men de ondernemingsactiviteiten kan voortzetten. Nadeel daarvan is

evenwel dat de managers en aandeelhouders een grotere macht zullen hebben en ex ante meer

risico’s zullen nemen. (Detragiache, 1994, blz. 330-331)

2.2.3 Theorieën gebaseerd op de drijfveren van de leners

Ondernemingen die gedurende enkele jaren klant zijn bij een bank en geen

betalingsmoeilijkheden hebben gekend kunnen tegen gunstigere voorwaarden geld ontlenen.

                                                                                                                                                        
vooral publieke schulden gebruiken omdat de uitgiftekosten vast zijn terwijl kleinere ondernemingen
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Er ontstaat een “customer relationship” tussen de onderneming en de bank waarbij de bank in

kwestie meer leert over de onderneming dan andere banken. De banken hebben omwille van

de informatie asymmetrieën een ex post monopoliepositie ten opzichte van de andere banken

betreffende die onderneming, dit terwijl ze ex ante concurreren met elkaar. Een onderneming

die zich bewust is van zijn gezonde situatie zal goedkopere LT contracten willen afsluiten met

de betreffende bank. Omwille van adverse selectie zal de onderneming zich echter moeilijk

kunnen wenden tot andere banken die dezelfde interest zouden aanbieden als de eerste bank

Deze andere banken zijn immers bang om ook de minder goede ondernemingen aan te

trekken, de onderneming slaagt er niet in informatie omtrent haar superieure prestaties over te

maken aan andere banken. De gezonde onderneming zit als het ware gevangen bij een

bepaalde bank. (Sharpe, 1990, blz. 1069-1070)

Maar hoe concurreren de banken dan? In tegenstelling tot andere theorieën veronderstelt

Sharpe (1990) dat men meer bankleningen zal toestaan aan lage kwaliteits- of onervaren

ondernemingen. Dit zal gebeuren aan competitieve interesten die aanvankelijk verliezen

zullen genereren, deze worden evenwel opgevangen door de winsten bij oudere  klanten met

een grotere kredietwaardigheid (zoals hiervoor reeds uitgelegd kunnen banken een deel van

de rente als het ware gevangen nemen omdat deze ondernemingen door de asymmetrische

informatie niet bij andere banken terecht kunnen). De hoge kwaliteitsondernemingen zitten

als het ware gevangen bij hun bank. (Sharpe, 1990, blz. 1069-1070)

Deze inefficiëntie kan gereduceerd worden door enerzijds onvoorwaardelijke contracten. De

geloofwaardigheid van deze impliciete contracten hangt af van de waardering door de bank

van de toekomstige transacties van een onderneming en van de reputatie die de banken in de

loop der jaren heeft opgebouwd (met reputatie wordt bedoeld dat de bank een imago heeft dat

ze haar beloften altijd houdt waardoor onvoorwaardelijke contracten tot stand kunnen

komen). Anderzijds door het schrijven van volledig voorwaardelijke contracten waarbij alle

mogelijke gebeurtenissen tot in de puntjes in het contract worden vastgelegd. Dit is evenwel

heel moeilijk en kostelijk. (Sharpe, 1990, blz. 1080-1081)

Maar dit houdt grote gevaren in. Als gevolg van externe factoren zoals wanprestaties bij

leningen aan derde wereld landen kunnen vele banken in de problemen komen waardoor ze

                                                                                                                                                        
bankschulden zullen prefereren omwille van de behoefte aan monitoring (Diamond, 1991).
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geen leningen meer kunnen toestaan aan hun oude klanten. Deze ondernemingen die een

goede geschiedenis hadden bij de banken die bankroet zijn gegaan of in de problemen zitten

zullen geconfronteerd worden met hogere interesten op leningen die ze kunnen aangaan met

andere banken. Dit komt doordat deze banken geen goed onderscheid kunnen maken tussen

slechte en goede ondernemingen waardoor ze hogere interesten zullen aanrekenen dan de

oude banken. Deze hogere financieringskost zorgt ervoor dat ondernemingen minder zullen

investeren in werkkapitaal. Uiteindelijk zal dit eventueel leiden tot lagere produktie en

tewerkstelling en mogelijk tot bijkomende faillissementen in deze sectoren van de economie

die ooit gediend werden door de financiële instellingen die failliet zijn gegaan. De mate

waarin dit verhaal zich zal voordoen hangt af van de specifieke mechanismen die aanwezig

zijn om falende banken te helpen of te herstellen. (Sharpe, 1990, blz. 1080-1081)

Volgens Diamond (1991) willen ondernemingen een bepaalde reputatie vestigen, ze willen

naar de buitenwereld aantonen dat het “moral hazard” probleem niet groot is in hun

onderneming. Ondernemingen met een bepaalde reputatie hebben de mogelijkheid geld te

ontlenen op de publieke markten waar de interesten lager zijn; men zal dus geneigd zijn een

bepaalde reputatie op te bouwen. Men moet dus een keuze maken tussen het lenen zonder

controle en het lenen van een bank met controle waardoor men het “moral hazard” probleem

tracht te verminderen (het monitoren van private informatie is het meest efficiënt indien het

gebeurt door één financieel intermediair (bv. bank) in de plaats van vele investeerders

(Diamond, 1984)). (Diamond, 1991, blz. 689-691)

Slechts een klein gedeelte van de ondernemingen die risicovolle projecten selecteren bereiken

succes en zijn in staat om hun leningen continu terug te betalen. Daardoor bereiken ze dan een

goede reputatie waardoor de interestvoeten dalen en de toekomstige waarde van de

onderneming zal toenemen. Deze interestvoeten zullen blijven dalen net zoals het aantal

succesvolle ondernemingen zullen blijven verminderen. De reputatie wordt een waardevol

actief voor de onderneming en het in gebreke blijven van slechts één project kan leiden tot

een groot verval in de waarde van de onderneming. Net zoals de waarde van een goede

reputatie zal de kost van een wanprestatie toenemen met het verloop van de tijd. Een

onderneming zal wanneer ze jong is de voorkeur geven aan risicovolle projecten en indien ze

in staat is om lang genoeg te overleven zonder een wanprestatie zal ze overschakelen naar

veiligere projecten. De reputatie wordt een waardevol element om te beschermen.

(Diamond, 1989, blz. 830-831)
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Oudere ondernemingen met een bepaalde reputatie zullen meer belang hechten aan

bankschulden. De geschiedenis die men bij deze banken dan verworven heeft kan dan

gebruikt worden om toekomstige acties van de schuldenaar te voorspellen indien hij niet meer

gecontroleerd wordt. De controle die met bankschulden gepaard gaat moet ervoor zorgen dat

men zich niet in risicovolle projecten stort waardoor de reputatie beschadigd wordt. Nog meer

gevestigde ondernemingen met een hoge rating zullen dan weer voor publieke schulden

kiezen omdat hun reputatie alleen al voldoende is om risicovolle projecten te vermijden

zonder gecontroleerd te worden. Deze ondernemingen zullen slechts gebruik maken van

bankschulden wanneer de intrestvoeten hoog zijn of als de markt lage toekomstige winsten

verwacht. De bedoeling daarvan is om te signaleren naar de markt toe dat het goed gaat met

de onderneming. Jonge ondernemingen met een lage rating hebben weinig te verliezen indien

er openbaar gemaakt wordt dat ze in gebreke blijven, ze hebben er helemaal geen belang bij

wanneer dit gebeurt door een bank waarbij men een lening heeft. Daaruit volgend zullen vele

jonge ondernemingen de kost voor controle door een bank niet nuttig achten en dus ook

opteren voor publieke schulden. (Diamond, 1991, blz. 689-691)

De bank kan een onderneming en zijn investeringsbeslissingen controleren. Terwijl ze dit doet

verandert ze echter de relatie en waarde tussen haar en de onderneming. Dit kan zorgen voor

een verandering in de drijfveren van de ondernemingen en hun managers .

(Rajan, 1992, blz. 1367)

Banken hebben als grote voordeel dat ze door het controleren van een onderneming de agency

kosten verminderen. Banken brengen echter ook kosten en nadelen met zich mee waardoor

ondernemingen zich af en toe afkeren van banken ook al zijn deze bereid meer geld uit te

lenen. Een nadeel is dat de banken een sterke onderhandelingsmacht krijgen over de winsten

van een onderneming eens een project begonnen is. Een bank zal in staat zijn, indien ze goed

geïnformeerd is, om de beslissingen van een onderneming te controleren op een zodanige

manier dat enkel de projecten met een positieve netto actuele waarde worden doorgevoerd.

Dit zal echter een negatieve invloed hebben op de bereidheid van de manager om

inspanningen te leveren voor de onderneming. (Rajan,1992, blz. 1367-1369)

 Stel dat een onderneming een korte termijn bankcontract heeft. Indien de bank op de hoogte

is van de staat van een project kan ze ervoor zorgen dat een project met een negatieve netto
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actuele waarde niet meer wordt voortgezet door terugbetaling te eisen of een schuldcontract

niet te hernieuwen. Spijtig genoeg kan de bank ook terugbetaling eisen of hernieuwing

verhinderen indien het voortzetten van het project uiteindelijk efficiënt zou zijn. Indien de

onderneming het project dan toch nog wilt voortzetten zal zij een deel van de waarde van het

project moeten afstaan aan de bank om deze te overtuigen om verder te lenen aan de

onderneming. Maar indien de eigenaar een deel van het surplus moet afstaan zal deze een

lagere inspanning doen dan normaal waardoor het rendement op een project daalt. Met een

lange termijn banklening kan men ervoor zorgen dat de bank enkel terugbetaling kan eisen

indien het project is afgelopen. De bank kan geen extra surplus eisen van de onderneming

maar er ontstaan echter nieuwe problemen. Een bank zal een onderneming niet kunnen

dwingen om een slecht project stop te zetten tijdens het verloop van de lening, de bank zal dit

enkel kunnen doen door het betalen van een premie. Projecten met een negatieve netto actuele

waarde worden meer en meer voortgezet en de neiging van de eigenaars om inspanningen te

leveren om dit te vermijden wordt gereduceerd. (Rajan,1992, blz. 1367-1369)

Wat indien men geld gaat ontlenen bij het publiek waarbij er geen controle is over de

continuïteitsbeslissing? Dit heeft als gevolg dat de eigenaar bereid is een grotere inspanning te

leveren dan in het geval van een bankcontract. De voordelen van bankcontrole moeten dus

afgewogen worden tegenover verstoringen in de bereidheid van de eigenaar om inspanningen

te leveren. Bankcontrole over continuïteitsbeslissingen is dus meer waardevol voor

ondernemingen met lage kwaliteitsprojecten zodat zij bankschulden prefereren, hiermee

hebben ze een grotere kans dat schulden worden hernieuwd (zie figuur 1). Op de X-as wordt

de kwaliteit van een project weergegeven. De waarde één geeft de superieure kwaliteit weer

van een project. De Y-as geeft het optimaal bedrag weer dat men kan lenen van een bank ten

opzichte van de totale schulden. (Rajan, 1992, blz. 1367-1369)

Hoshi, Kashyap en Scharfstein (1993) gaan ervan uit dat banken de managers van een

onderneming zullen controleren om niet winstgevende investeringen te ontmoedigen.

Managers van een onderneming met veel winstgevende investeringsopportuniteiten die het

investeren in niet winstgevende projecten te kostelijk vinden zullen geen nood hebben om

gecontroleerd te worden door banken en zullen publieke schulden prefereren. Het aanvaarden

van niet winstgevende investeringsprojecten is niet zo kostelijk voor managers van
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ondernemingen met onaantrekkelijke investeringsopportuniteiten, zij zullen controle door

banken vereisen om efficiënt te investeren20. (Hoshi, Kashyap en Scharfstein, 1993)

Figuur 1: Het effect van projectkwaliteit op het optimale bedrag geleend van de bank

(Rajan, 1992, blz. 1386)

Ze gingen er ook van uit dat ondernemingen met waardevolle activa als onderpand publieke

schulden zullen prefereren omdat deze onderpanden borg zullen staan voor de beslissingen

omtrent de investeringen in bepaalde projecten. Deze specifieke activa zullen de onderneming

m.a.w. verplichten tot het uitvoeren van een beperkt aantal investeringen waardoor het “moral

hazard” probleem beperkt wordt. (Hoshi, Kashyap en Scharfstein, 1993)

2.2.4 De verschillende bankrelaties die een onderneming heeft

                                                
20 Men gaat hier uit van de veronderstelling dat managers slechts een beetje bezorgd zijn over  de welvaart van
zijn aandeelhouders. Indien ze volledig rekening zouden houden met de welvaart van hun aandeelhouders dan
zal de controle  door banken niet meer nodig zijn om efficiënte investeringen te verzekeren.
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Houston en James (1996) onderzochten in hun artikel het empirische belang van

informatiemonopolies van banken in het bepalen van de mate waarop een onderneming

beroep doet op bankschulden. Ze vonden dat de relatie tussen het lenen van banken en het

belang van groei opportuniteiten afhangt van hoeveel bankrelaties en publieke schulden een

onderneming heeft.  (Houston en James, 1996, blz. 1863)

Voor ondernemingen met één enkele bankrelatie is het beroep op bankschulden negatief

gerelateerd met het belang van de groeimogelijkheden. Zo zal een onderneming met één

enkele bankrelatie minder bankschulden gebruiken indien men veel groeimogelijkheden heeft.

Deze bevinding stemt overeen met de hypothese dat potentiële faillissementsproblemen die

gepaard gaan met het lenen van één bank ervoor zorgen dat men minder beroep doet op

bankschulden21. Dus terwijl bankrelaties potentiële voordelen hebben in het verminderen van

informatie asymmetrieën bekwamen Houston en James dat informatiemonopolies van banken

zorgen voor te hoge kosten, zelfs voor grote ondernemingen. Enkele kosten bij een informatie

monopolie zijn ten eerste dat het dan moeilijker wordt voor de kredietnemer om naar een

andere bank te gaan, de onderneming zit gevangen bij de bank. Doordat het moeilijk wordt

om naar andere banken over te stappen zal de kans op een faillissement toenemen (cfr. supra

2.2.3, Sharpe(1990)). Ten tweede zullen banken bij een informatiemonopolie de rente

verhogen wanneer de groei opportuniteiten van een onderneming toenemen. De bank zal mee

willen profiteren van het toekomstige surplus. De investeringsbeslissing van een onderneming

zal dan beïnvloed worden doordat de winsten voor een onderneming bij succesvolle projecten

beperkt wordt (cfr. supra 2.2.3, Rajan(1992)). Dit laatste argument stelt dus dat bij een

informatiemonopolie van de bank de ondernemingen minder inspanningen zullen leveren

waardoor de faillissementsproblemen zullen toenemen. Deze faillissementsproblemen

veroorzaken dus een negatieve relatie kunnen tussen het belang van groei opportuniteiten en

het gebruik van bankschulden. Het lenen van verschillende banken of publieke schuldeisers

zal de mogelijkheid beperken van een bank om hogere rentes te vragen (doordat er meer

concurrentie is). Daardoor zal de efficiëntie van de investeringsbeslissingen worden

verhoogd. Indien deze faillissementsproblemen minder zwaar zullen zijn voor ondernemingen

die gebruik maken van verschillende banken of van publieke schulden, dan zal de relatie

tussen de groei mogelijkheden en het gebruik van bankschulden positief zijn voor deze

ondernemingen. (Houston en James, 1996, blz. 1865-1868)

                                                
21 Deze bevinding is niet consistent met de veronderstelling dat ondernemingen met vele informatie
asymmetrieën en agency problemen meer een beroep doen op bankschulden.
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Na hun empirisch onderzoek stelden Houston en James (1996) vast dat de private niet-bank

schulden de informatiemonopolies niet verminderen. Ze vinden met andere woorden voor

bedrijven met één enkele bankrelatie en andere private schulden een negatieve relatie tussen

het gebruik van bankschulden en het belang van de groeimogelijkheden. Dit impliceert dat de

private niet-bank schulden de potentiële faillissementsproblemen die voorkomen bij een bank

monopolie niet oplossen. Met dit resultaat kunnen we dan ook aantonen dat banken een

unieke rol vervullen die andere private schulden niet hebben.

(Houston en James, 1996, blz. 1865)

2.3. Zijn handelskredieten en bankschulden substituten?

Ondernemingen kunnen ook gefinancierd worden door hun leveranciers in plaats van door

financiële intermediairs of andere traditionele kanalen. Kleinere ondernemingen krijgen

moeilijker en beperkter toegang tot de kapitaalmarkten. Zij zullen dan meer gebruik maken

van handelskredieten wanneer de andere kredieten niet meer beschikbaar zijn. Maar waarom

zullen leveranciers handelskredieten blijven verstrekken aan ondernemingen terwijl de

financiële instanties er al mee zijn opgehouden? Zij zullen deze handelskredieten toestaan

omdat ze ten eerste op die manier een comperatief voordeel kunnen verwerven inzake het

verzamelen van informatie over kopers. Ten tweede zullen ze ook hun activa gemakkelijker

kunnen liquideren, door zelf schuldeiser te worden in plaats van de banken hebben ze een

grotere kans om hun geld te recupereren. En ten derde krijgen ze op die manier een impliciet

aandeel in deze onderneming. Ondernemingen die een goede toegang tot kredieten hebben, en

dus geen behoefte hebben aan de duurdere handelskredieten, zullen op hun beurt dan weer

zelf meer handelskredieten aanbieden. (Petersen en Rajan, 1997, blz. 661-662)

Het handelskrediet zorgt eigenlijk ook voor een prijsdiscriminatie. De voorwaarden van zulk

een handelskrediet die men oplegt aan de schuldenaar zijn over het algemeen onafhankelijk

van de kredietkwaliteit van de onderneming. Deze handelskredieten verminderen dus als het

ware de effectieve prijs voor lage kwaliteit kredietnemers. Vooral ondernemingen die het

financieel niet gemakkelijk hebben genieten daar dus van omdat ze kunnen lenen tegen even

goede voorwaarden als de betere ondernemingen. Dit is duidelijk te zien bij recessies, omdat
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men minder toegang krijgt tot andere vormen van financiering zal het gebruik van

handelskredieten toenemen. Het handelskrediet zal ook de transactiekosten verminderen die

gepaard gaan met het betalen van rekeningen. In plaats van iedere keer te betalen indien er

goederen geleverd worden kan de koper de betalingsverplichtingen cumuleren en enkel

maandelijks of per kwartaal betalen. (Petersen en Rajan, 1997, blz. 663-664)

Consistent met de empirische bevindingen van Petersen en Rajan (1995) zullen

ondernemingen zonder relaties met banken hun toevlucht nemen tot handelskredieten. Vele

ondernemingen zullen zowel bankschulden als handelskredieten gebruiken. Dit klinkt

misschien tegenstrijdig omdat de handelskredieten tenslotte duurder zijn dan de

bankschulden. Dit komt doordat in het geval waarbij men geen handelskredieten meer zou

gebruiken de informatie betreffende het vlot kunnen betalen van de duurdere handelskredieten

niet meer zou kunnen overgedragen worden naar de buitenwereld en hierdoor zou de relatief

lage bankinterest niet meer gegarandeerd zijn. Het toestaan van handelskredieten is ook

populair omdat deze de asymmetrische informatie verminderen doordat de leveranciers hun

klanten en betalingsgewoontes beter kennen. (Biais en Gollier, 1997, blz. 903- 905)

2.4 De invloed van het gebruik van publieke schulden op het gebruik van

bankschulden

Er is heel wat literatuur behandeld die stelt dat het gebruik van bankschulden een positief

effect zal  hebben op de financieringskost van een onderneming (cfr. supra 2.2). Er is weinig

literatuur verschenen over het effect van de uitgifte van publieke schulden op de

bankschulden. Casasola en Tribó Giné (2002) stelden dat het uitgeven van publieke schulden

een positieve invloed zal hebben op de kostenreductie van bankschulden wat op zijn beurt

zal leiden tot een toename van het gebruik van bankschulden. Ze baseerden hun ideeën op de

volgende drie punten:

Ten eerste zullen de banken een deel van hun controle taken kunnen laten gebeuren door de

publieke schuldeisers wat de supervisie taak van banken goedkoper zal maken. (Casasola en

Tribó Giné, 2002, blz. 2)
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Ten tweede zullen ondernemingen die publieke schulden uitgeven hun onderhandelingsmacht

vergroten ten opzichte van de banken omdat ze fondsen kunnen verzamelen door alternatieve

financiering.  (Casasola en Tribó Giné, 2002, blz. 2)

Ten derde zal een uitgifte van publieke schulden gezien worden als een signalering van de

hoge kwaliteit van een onderneming naar banken die over nog geen informatie beschikken.

Dit signaleringseffect bestaat omdat ten eerste publieke schulden heel rigide zijn, ze zijn heel

moeilijk te heronderhandelen waardoor enkel goede ondernemingen ze zullen aangaan. Ten

tweede, zoals reeds gezien bij Diamond (1991, cfr. supra, 2.2.3) zullen enkel deze

ondernemingen publieke schulden uitgeven die door de banken als goed worden bestempeld.

Ten laatste zullen de vereisten van informatie onthulling bij het gebruiken van publieke

schulden er voor zorgen dat slechte ondernemingen die marktfinanciering niet zullen

gebruiken. (Casasola en Tribó Giné, 2002, blz. 2)

De reactie van de finacieringskost van bankschulden zal lager zijn bij een tweede uitgifte van

publiek schulden dan bij de eerste. Dit is het gevolg van de lagere graad van nieuwe

informatie onthulling betreffende de kwaliteit van een onderneming die gepaard gaat met de

niet initiële schulduitgifte. (Casasola en Tribó Giné, 2002, blz. 3)

2.5 Invloed van type schulden op de aandelenkoersen

James (1987) ging ervan uit dat de aankondiging van een nieuwe banklening gepaard gaat met

een positieve aandelenkoerswijziging, veel groter dan bij een private niet-bank plaatsing of

dan bij publieke schulden. Hij baseerde zich daarvoor op de theorie omtrent informatie

asymmetrieën. Bankleningen worden gezien als een schuld binnenin de onderneming

omdat de banken informatie hebben vanuit de ondernemingen omtrent de groeiverwachtingen,

ze zullen dus over meer informatie beschikken dan de andere investeerders. De interesten die

deze banken zullen aanrekenen weerspiegelen deze informatie. Een bank zal slechts een

lening toestaan wanneer ze de kans groot acht dat de lening terug betaald wordt, dit zal dan

positieve signalen geven naar het publiek. (James, 1987, blz. 217-219)
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Enkele verklaringen voor de verschillende reacties op aankondigingen van bankleningen,

private niet-bankschulden en publieke schulden zijn dat de diverse schulden verschillen in

belangrijke kenmerken zoals het doel van de lening en de looptijd. De aankondiging van een

lening kan vanuit vijf oogpunten worden bekeken nl. het herfinanciëren van schulden, het

investeren in vaste activa, algemene doelstellingen van de onderneming, het terugbetalen van

bankschulden en een lening zonder een specifiek doeleinde. Een opmerkelijk resultaat uit het

empirisch onderzoek was dat er geen significant verschil bestaat tussen de reactie van

aandelenprijzen op bankschulden die gebruikt worden om schulden te herfinancieren en

bankschulden die gebruikt worden voor investeringen in vaste activa. Een tweede bevinding

was dat er een significante daling is in de aandelenprijs bij private niet-bank schulden en

publieke schulden om bankschulden te herfinancieren. Dit is merkwaardig want waarom gaan

managers dit dan nog doen indien het toch een negatieve reactie heeft op de aandelenprijzen?

Een mogelijke verklaring hiervoor is het verschil in looptijd tussen de verschillende soorten

schulden22. (James, 1987, blz. 217-219 en blz. 226-229)

Myers en Maljuf (1984) veronderstelden dat de mate waarop een aandelenkoers reageerde op

de aankondiging van een nieuwe schulduitgave afhankelijk is van de gevoeligheid van de

waarde van nieuwe schulden voor veranderingen in de ondernemingswaarde. Met andere

woorden hoe gevoeliger de waarde van nieuwe schulden voor veranderingen in de

ondernemingswaarde hoe groter de reactie zal zijn van de aandelenkoersen. Aangezien KT-

schulden minder risicovol zijn dan LT-schulden gaat men er van uit dat de absolute waarde

van een wijziging van een aandelenkoers na een aankondiging van schulduitgifte zal

toenemen naargelang de looptijd van de schuld. (Myers en Maljuf, 1984, blz. 219-220)

Flannery (1986) argumenteerde dat de looptijd van een schulduitgifte een weerspiegeling kan

zijn van de verwachte inkomsten door het management. Ondergewaardeerde ondernemingen

zullen KT-schuld uitgeven om hun werkelijke waarde weer te geven (d.w.z. door aan te tonen

dat ze de schulden kunnen terugbetalen voordat de kasstromen zijn gerealiseerd). Wanneer de

ondergewaardeerde onderneming zijn werkelijke waarde zichtbaar wordt voor de

buitenwereld dan zal hij zich goedkoper kunnen financieren. Overgewaardeerde

ondernemingen daarentegen zullen de KT-strategie te duur vinden omdat de voordelen ervan

overschreden worden door de hoge transactiekosten en de hogere risicopremie. De

                                                

22 zie Myers en Majluf (1984), Flannery (1986), Easterbrook (1984) en Fama (1985).
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overgewaardeerde onderneming zal niet in staat zijn de KT-schuld terug te betalen zonder dat

de kasstromen gerealiseerd zijn. De buitenwereld zal het niet aangaan van KT schulden

aanzien als een teken van zwakte van de onderneming. (Flannery, 1986, blz. 19-20 en 35-36)

Easterbrook (1984) en Fama (1985) focussen op de agency kost van het controleren van

managers. Easterbrook stelde dat deze controlekost lager zal zijn wanneer de onderneming

zich frequent op de markt begeeft op zoek naar nieuw kapitaal. De tussenpersonen (bv. bank)

zullen dan een overzicht trachten weer te geven van de inkomensverwachtingen van de

onderneming, op die manier kan de bank oordelen of de onderneming in staat zal zijn alles

terug te betalen. Met deze gegevens zal de bank dan beslissen of het een lening al dan niet

toestaat Dit zendt dan signalen naar bestaande en potentiële nieuwe schuldeisers omtrent de

betalingstoestand van de onderneming. De betrouwbaarheid van deze signalen zal afhankelijk

zijn van de reeds verworven reputatie van de betrokken bank en van de mate waarin deze zelf

ook zal investeren in de betrokken onderneming. De opeenvolging van bankleningen vermijdt

dus de duplicatie van informatiekosten. Volgens Fama zorgden bankschulden (zij hebben een

relatief kortere looptijd dan andere schulden) ervoor dat de duplicatie van informatiekosten

wordt vermeden. Dit hebben we reeds behandeld in 2.2.1 bij de monitoring- en de

informatiekosten. (Eatserbrook, 1984) en (Fama, 1985, blz. 36)

De hiervoor behandelde stellingen worden de “maturity” hypothese genoemd waarbij

positieve wijzigingen in de aandelenkoersen als gevolg van aankondigingen van bankleningen

enkel te wijten zijn aan de kortere looptijd van bankschulden t.o.v. publieke schulden.

Slovin, Glascock en Johnson (1992) vinden empirisch dat deze waarderingseffecten veel

groter zijn voor kleinere ondernemingen omdat zij meer met informatie asymmetrieën te

kampen hebben. Kleine ondernemingen hebben veelal een korte geschiedenis, weinig

publieke informatie en een kleine reputatie zodat gedragsaanpassings- en adverse selectie

problemen zwaarder zullen zijn. Zij halen meer voordeel uit de “screening” en “monitoring”

die samengaan met bankrelaties. De grote ondernemingen hebben een groter net van

uitgebreide publieke informatie, een langere geschiedenis en een bepaalde reputatie. Dit

brengt met zich mee dat de “screening” en de “monitoring” die met bankleningen gepaard

gaan minder noodzakelijk zullen zijn omdat het effect ervan op de aandelenkoersen niet meer

zo groot zal zijn omdat het publiek reeds veel informatie te zijner beschikking heeft. De

reactie van de aandelenkoersen op aankondigingen van bankleningen is dus een omgekeerde
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functie van de ondernemingsgrootte. Dit komt overeen met de veronderstellingen van Fama

(1985) en Diamond (1991) die er ook van uitgaan dat vooral kleine en minder prestigieuze

ondernemingen profiteren van de voordelen die geassocieerd worden met bankleningen.

(Slovin, Glascock en Johnson, 1992, blz. 1057-1060 en 1070)

Lummer en McConnell (1989) gingen er echter vanuit dat een aankondiging van een

banklening de waarde van een onderneming niet beïnvloedt, enkel een hernieuwing of

herziening van leningen zal een significante wijziging teweeg brengen in de

ondernemingswaarde. Men gaat er hier van uit dat de banken slechts na verloop van tijd een

groot informatievoordeel opbouwen als gevolg van de vele interacties tussen haar en de

onderneming. Het wil dus zeggen dat de banken nog niet direct een informatievoordeel

hebben bij een initiële aankondiging van een lening met als gevolg dat dit geen onmiddellijke

invloed zal hebben op de aandelenkoersen. Slechts na verloop van tijd kan er voldoende

informatievoordeel uit gehaald worden en zal de ondernemingswaarde beïnvloed worden. Dit

stemt overeen met de veronderstelling van Fama (1985) die stelde dat een herziening of

hernieuwing van bankleningen een belangrijke rol spelen in het overbrengen van informatie

naar de kapitaalmarkten. Natuurlijk kunnen herzieningen of hernieuwingen van leningen

zowel een positieve als een negatieve reactie hebben. Een herziening met bijvoorbeeld een

stijging van de interestvoeten zal negatieve informatie betreffende de onderneming laten

uitschijnen. Dit in tegenstelling tot een lagere interestvoet die positieve informatie met zich

zal meebrengen. (Lummer en McConnell, 1989, blz. 99-102)

Een IPO (=Initial Public Offering) gaat gepaard met een grote ex ante onzekerheid als gevolg

van de potentiële informatie asymmetrieën. Deze onzekerheid zorgt dan ook voor een stijging

van de graad van onderwaardering. Daarom is het ook belangrijk dat indien een onderneming

gunstige karakteristieken bezit om hun kwaliteiten te signaleren naar de markt op een

geloofwaardige manier. Zo zullen ze de kost (de onderwaardering) verminderen die met het

uitgeven van effecten gepaard gaat. Er zijn verschillende manieren om hun kwaliteit te

signaleren zoals door gebruik te maken van publieke audit ondernemingen, onderschrijvers

(iemand die niet geplaatste aandelen opkoopt), het aangaan van bankleningen en het zelf

aanhouden van effecten door de eigenaars23. (Slovin en Young, 1990, blz. 729-730)

                                                
23 De rol van publieke audit ondernemingen wordt uitgediept in Titman en Trueman (1986), de rol van de
onderschrijvers wordt behandeld in Beatty en Ritter (1986) terwijl Leland en Pyle (1977) dieper ingaan op een
fractie van aandelen aangehouden door de eigenaars zelf.
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Slovin en Young (1990) vinden empirisch dat bankschulden de onderwaardering van

publieke schulden verminderen. Hun argument was dat banken de kwaliteit van een

onderneming en het management certifiëren (ze verminderen de ex ante onzekerheid) en de

kost (onderwaardering) die gepaard gaat met de uitgifte van publieke schulden verlagen.

Ondernemingen die een publieke uitgifte doen moeten dus een keuze maken tussen het

absorberen van de onderwaardering en zo de investeerders te vergoeden voor hun ex ante

onzekerheid of het aangaan van bankschulden die de onzekerheid van de potentiële

investeerders zal verminderen en zo de verwachte onderwaardering zal verkleinen. De

onderneming zal de kost die samengaat met bankschulden (“monitoring”, …) opnemen tot het

punt waar deze marginale kosten in evenwicht zijn met de marginale toename van de

opbrengsten van de publieke uitgifte. (Slovin en Young, 1990, blz. 731-732)

Hull en Moellenberndt (1994) gingen ervan uit dat een opbrengst van een effectenuitgifte

negatief is wanneer de opbrengsten gebruikt worden om bankschulden terug te trekken (een

daling van de bankcontrole vermindert immers de waarde van een onderneming). De

marktdeelnemers zullen de aankondiging van een vermindering van de bankschulden zien

als een actie van de banken die over negatieve informatie beschikken van de onderneming.

Een vermindering van bankschulden gaat gepaard met negatieve beursopbrengsten. De

redenering hier stemt dus overeen met de stelling van Fama (1985) die er ook van uitgaat dat

de bank over inside informatie beschikt betreffende de onderneming, zij gaan ervan uit dat de

aankondiging van bankschulden gepaard gaat met het overbrengen van positief nieuws. Uit

het empirisch onderzoek van Hull en Moellenberndt bleek dat de vermindering van

bankschulden gepaard gaat met een negatieve verwachting in verband met de

aandelenkoersen die twee maal zo groot is als bij een vermindering van de niet bankschulden.

Indien beleidsverantwoordelijken indifferent staan ten opzichte van het reduceren van

bankschulden of niet bankschulden dan zullen ze kiezen voor de reductie van niet

bankschulden. Enkele verklaringen waarom men dan toch zou kiezen voor het verminderen

van bankschulden zijn o.a. het reduceren van de interestbetalingen, het verlagen van de

controlekosten door de bank, het diversifiëren van de financieringsbronnen van een

onderneming, … . Men zal de voordelen van bankreductie dus moeten afwegen ten opzichte

van de nadelen ervan. (Hull en Moellenberndt, 1994, blz. 21-22 en blz. 29-30)
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2.6. Invloed van regulering op de schuldenkeuze

2.6.1 Gereguleerde ondernemingen

Men spreekt van een gereguleerde onderneming als een overheidsorgaan een controle- of

toezichtsfunctie uitoefent op de betreffende onderneming. In België is dit bijvoorbeeld de gas-

en elektriciteitssector,  terwijl er voorheen ook nog tal van andere sectoren waren maar deze

zijn gedereguleerd. De regulering van de banksector zal ongetwijfeld een grote invloed

hebben op de keuze van een schuldbron.

In tegenstelling tot niet gereguleerde ondernemingen zullen gereguleerde ondernemingen

minder geneigd zijn om te overinvesteren in projecten met een negatieve  netto contante

waarde (= het activa substitutie probleem) en te onderinvesteren in projecten met een

positieve netto contante (= het onderinvesteringsprobleem). Dit komt doordat verschillende

overheden en commissies toezicht zullen houden op de beslissingen van de managers. Deze

gereguleerde ondernemingen zullen dus een kleinere behoefte hebben aan private schulden en

hun controlerol, ze zullen grotere proporties van publieke schulden aanhouden.

(Smith en Watts, 1992, blz. 264-265)

2.6.2 Kapitaalvereisten

De verandering van de kapitaalvereisten opgelegd aan een bank heeft een invloed op de keuze

van schuldfinanciering door een onderneming. Het Bazel akkoord heeft deze discussie op

gang gebracht. Personen of ondernemingen die van banken geld ontlenen zijn van gemiddelde

kwaliteit, terwijl leners die meer tot de extreme (zowel positieve als negatieve) kant van het

kwaliteitsspectrum behoren zullen prefereren om naar de kapitaalmarkt te gaan (zie ook

Diamond (1991)). De leners van gemiddelde kwaliteit die gebruik maken van bankleningen

nemen af naarmate men te maken krijgt met strengere kapitaalvereisten. Dit zal het gevolg

zijn van enerzijds een stijging van de prijzen van leningen (de banken rekenen de hogere

kosten door aan de leners) welke leiden tot een vermindering van de waarde ervan voor de

kredietnemers. Anderzijds zal de welwillendheid van banken om dubieuze schulden te
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herstructureren afnemen wat ook zal leiden tot een daling van de vraag naar bankschulden24.

Het kunnen herstructureren van bankschulden is juist een van de voordelen van banken welke

de kapitaalmarkt niet heeft. Een gevolg daarvan is dat deze kapitaalvereisten een grotere

invloed zullen hebben op groeigeoriënteerde ondernemingen die het moeilijker zullen hebben

om van het niet verkrijgen van een lening te herstellen, dit doordat ze niet in staat zijn om

reeds in vroege fases hoge kasstromen te realiseren. Dit in tegenstelling tot ondernemingen

die al vroeg hoge kasstromen genereren. (Thakor, 1995, blz. 693-695 en 708)

2.6.3 De Bazel akkoorden

Een niet onbelangrijke vraag is wat de impact van Bazel II zal zijn op de bankfinanciering.

Het Bazelcomité25 bepaalde in een eerste akkoord uit 1988, het Bazel I akkoord, dat banken

een minimumkapitaal van acht procent van de risicogewogen activa moeten aanhouden. Deze

richtlijn was aan een hernieuwing toe en zo kwam het Bazel II akkoord tot stand. Bazel I

deelde kredieten in klassen in volgens een risicograad. Elke kredietklasse heeft haar eigen

risicogewicht dat het percentage van de kredietlijn bepaalt dat een bank opzij moet zetten. De

grootste kritiek op dit akkoord was dat er onvoldoende differentiatie zit in het kredietrisico, de

kredietwaardigheid van een bedrijf zelf speelde hierbij geen rol. Dit gebrek aan differentiatie

heeft als ongewild gevolg dat banken verkiezen te lenen aan ondernemingen met een hoger

risicoprofiel omdat ze daar een hogere marge kunnen aanrekenen, terwijl het kapitaalbeslag

gelijk blijft. Het oude Bazel akkoord spitst zich ook enkel toe op het markt- en kredietrisico,

dit terwijl er nog heel wat andere risico’s bestaan. Bazel II zal onder andere ook rekening

houden met het operationele risico dat bijvoorbeeld het bancaire risico bij een grote

computerpanne omvat. (Bazel II …, 2001, blz. 5)

Het Bazel II akkoord gaat in 2005 van start en bestaat uit drie pijlers: de kapitaalvereisten

voor de drie risicotypes (markt-, krediet- en operationeel risico), de rol van de nationale

toezichthouder en de marktdiscipline. De behandeling van het kredietrisico wijzigt wel

grondig en het operationele risico is dus volledig nieuw. Om de kapitaalvereisten voor een

bank te bepalen kan een bank voortaan kiezen uit drie methoden nl. de standaardbenadering

                                                
24 Hier wordt ervan uitgegaan dat het grote voordeel van bankschulden is dat ze gemakkelijker een lening zullen
herstructureren, dit komt overeen met de theorie van Berlin en Mester (1992). Banken hebben echter ook nog
andere voordelen (zie Allen (1990), Diamond(1984) en Ramakrishnan en Thakor (1984)) maar hier focussen we
vooral op de mogelijkheid tot herstructureren.
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(deze sluit het nauwst aan bij de Bazel I methode, hier kan men gebruik maken van externe

ratings voor het bepalen van het risico van een krediet), de “Internal Rating Based (=IRB)”

methode (de banken schatten het risico in op basis van eigen historische data) en de

“Advanced Internal Rating Based” methode (hierbij gaat men naast de kans op het falen zelf

ook twee bijkomende risico’s inschatten nl. de omvang van het mogelijke kredietverlies en

het eigenlijke bankrisico bij faillissement). Een probleem bij dit akkoord is dat de

ondernemingen met een slechte rating bij een IRB systeem gemiddeld een weging krijgen van

625 procent terwijl dit bij de standaardbenadering beperkt blijft tot het maximum en dat is 150

procent. Voor een zelfde lening zal een bank met een IRB systeem dus vier maal meer

kapitaal aan de kant moeten zetten.  Aan de andere kant zullen de gewichten voor goede

ondernemingen dan wel lager zijn bij een IRB aanpak. Kleinere banken klagen dat vooral zij

zullen getroffen worden door deze maatregel, dit doordat zij vooral lenen aan kleine en

middelgrote ondernemingen (KMO’s) en aangezien dit risicovoller is zullen zij meer kapitaal

opzij moeten zetten. Ook de wet van schaalvoordelen is een groot nadeel voor de kleinere

banken, een intern rating model zal voor alle banken ongeveer dezelfde kost hebben maar in

relatieve termen zal deze kost groter zijn voor de kleinere banken die een kleinere portefeuille

aan kredieten hebben. Daarom is er ook veel kans dat het Bazel II akkoord tot nieuwe fusies

en overnames zal leiden. Er bestaan niet enkel nadelen voor deze kleinere banken. Degene die

de standaardmethode toepassen zouden zich kunnen specialiseren in de risicokredieten

waarvoor de kapitaalvereisten in de gesofistikeerde methoden een heel stukje hoger liggen.

De banken worden verplicht meer en vaker informatie te geven over hun risico-indekking.

(Bazel II …, 2001, blz. 5)

Bij de bedrijvenkredietnemers zal er zich een tendens doorzetten naar een grotere

differentiatie in de kredietverlening. De prijs zal de komende jaren steeds vaker gekoppeld

worden aan de risicoklasse. Goed draaiende grote bedrijven zullen, wegens de lagere

kapitaalvereisten die banken voor hen moeten aanhouden, goedkopere kredieten kunnen

verkrijgen. Naar alle waarschijnlijkheid zullen de gevolgen voor KMO’s aanzienlijk zijn, zij

zullen minder bankschulden beginnen op te nemen en hun toevlucht nemen tot andere

financieringsvormen. Het Bazel comité tracht voor deze laatste nog een oplossing te vinden.

Maar om het effect op de bankschulden in te schatten is het nog een beetje te vroeg.

(Bazel II …, 2001, blz. 5)

                                                                                                                                                        
25 Een internationale commissie met vertegenwoordigers van de nationale banken en toezichtshouders uit de
belanrijkste geïndustrialiseerde landen.
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Volgens vele academici faalt het Bazel II akkoord in het oplossen van enkele sleutelgebreken

van het gereguleerde financiële systeem. Velen argumenteerden zelfs dat het akkoord

potentiële nieuwe bronnen van instabiliteit creëert. Het grootste probleem naar de mening van

Daníelson et al. is de grote onderschatting van het financiële risico, het politieke beleid zal

enkel het goede zien van het Bazel akkoord en geen rekening meer houden met de

waarschijnlijkheid van een systematisch risico. (Daníelson et al., 2001)

2.7 Invloed van het financieel regime op de schuldenkeuze

De financiële sector speelt een belangrijke rol bij de groei in een economie en de

technologische vooruitgang. De financiële systemen verschillen niet enkel qua graad van

gesofisticeerdheid, er bestaan ook verschillende types van financiële systemen. Er worden

twee financiële regimes onderscheiden nl. een bank gedomineerd financieel systeem en een

markt gedomineerd systeem. In het eerste regime is een financieel intermediair (een bank)

in staat om informatieproblemen op te lossen, dit gebeurt evenwel tegen een kost.

(Lutz, 2000, blz. 491-492)

Allen en Gale (1995) stelden dat een van de belangrijkste verschillen tussen de ontwikkelde

landen het relatief belang van de financiële markten en bemiddelaars is. Enerzijds heb je de

landen waarbij een klein aantal grote banken een dominante rol spelen en waar de financiële

markten niet belangrijk zijn (bv. in Duitsland, Japan, België). Anderzijds heb je landen zoals

Amerika waar de financiële markten een heel belangrijke rol spelen en waar de bankindustrie

veel minder sterk geconcentreerd is (bv. Canada, VK). (Allen, 1995, blz. 180)

In een bank gedomineerd systeem hebben ondernemingen veelal lange termijn financiële

relaties met banken. Hier is veelal de relatie met één bepaalde bank dominant. Deze ene bank

zal goed geïnformeerd zijn over de sterktes en zwaktes van de onderneming. Na verloop van

tijd zal de productiviteit van het controleren en monitoren van ondernemingen door banken

toenemen waardoor men zijn diensten tegen een lagere prijs zal kunnen aanbieden ofwel

tegen dezelfde prijs maar met een hogere kwaliteit. Dit zorgt ervoor dat ondernemers voor een
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groter deel van de financiering een beroep doen op banken26. Dit bank gedomineerd systeem

heeft echter niet enkel voordelen, banken kunnen hogere rentes afdwingen (via de

monopoliemacht die ze hebben), banken zullen in het algemeen ook meer risico-avers zijn

dan aandeelhouders, ... . (Lutz, 2000, blz. 492)

2.8 Wordt de bankindustrie stilaan irrelevant?

De laatste jaren zijn er heel wat artikels verschenen en uitspraken genoteerd die ervan uitgaan

dat de bankindustrie een sector in verval was. Dit blijkt voor vele mensen geloofwaardig

aangezien ten eerste het aantal alternatieven om kapitaal aan te trekken de laatste decennia

aanzienlijk is gestegen. De banken hebben daar echter op gereageerd door de manier waarop

ze hun traditionele diensten leveren te veranderen en door nieuwe producten te ontwikkelen.

Ten tweede zijn er de laatste decennia ook een record aantal van faillissementen wat er op

wijst dat de sector zich in moeilijkheden bevindt. Boyd en Gertler (1994) gingen er echter van

uit dat er geen enkel bewijs is dat de bankindustrie aan het vervallen is. Zij baseerden zich

daarvoor op een analyse van een grote verscheidenheid aan data27. Banken spelen nog steeds

een centrale rol in de economie en in het financiële systeem, daarom is het ook aan te raden

dat een overdreven regulering van de sector28 wordt afgezwakt.

(Boyd en Gertler, 1994, blz. 2-3 en 9)

De effectenmarkt voorziet meer en meer in de financiering van ondernemingen. De rol van de

banken in het voorzien van kredieten is aan het verminderen. Dit is het meest uitgesproken bij

grote ondernemingen die gebruik zullen maken van de commercial paper markt voor korte

termijn financiering en van de obligatiemarkt voor lange termijn financiering. Saidenberg en

Strahan (1999) zeggen echter dat de daling van het belang van bankschulden in grote

ondernemingen overschat wordt. Zelfs de grootste en de beste ondernemingen zullen gebruik

                                                
26 Men gaat er hier wel vanuit dat de financiële markt volledig passief blijft, dit in tegenstelling tot de vele
theorieën waar men ervan uitgaat dat de financiële markten de effectiviteit van “corporate governance” verhogen
(Shleifer and Vishny, 1997).
27  Het is evenwel niet relevant om dit hier uitgebreid te bespreken.
28 Indien daarvan nu sprake is want de nauwkeurige gevolgen van de Bazel akkoorden zijn moeilijk in te
schatten.
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maken van bankschulden omwille van de liquiditeit ervan, dit vooral in periodes van

economische moeilijkheden. Gedurende periodes van moeilijkheden op de effectenmarkt zal

het lenen op de commercial paper markt te duur worden. Vele leners zullen teruggrijpen naar

de bankleningen totdat de interestvoeten gestabiliseerd zijn. De banken zijn m.a.w. een

liquiditeitsbron waarop de ondernemingen kunnen terugvallen. De banken zullen daar beter in

slagen dan de andere financiële intermediairs doordat ze een instroom van deposito’s kennen

wanneer de liquiditeit op andere markten verslechtert. (Saidenberg en Strahan, 1999, blz. 1-5)

Banken gaan meer en meer activiteiten uitvoeren die niet op de balans voorkomen. Deze “off-

balance-sheet” activiteiten kunnen betrekking hebben op vier hoofdgebieden nl. “loan

commitments”, “underwriting” activiteiten, “bank acceptances” en bankactiviteiten in

afgeleide markten.

Een van de nieuwe diensten van de banken zijn het leveren van certificatie-effecten (=

“standby letters of credit”) welke onder te delen zijn bij de “loan commitments”. Een

certificatie-effect wordt gebruikt om de kwaliteit van een onderneming weer te geven zodat de

potentiële investeerders zich niet te veel zorgen moeten maken over asymmetrische

informatie. Een SLC houdt eigenlijk in dat een bank tegen een onderneming zegt dat ze een

lening bij haar kan krijgen tegen een bepaalde rente. Een onderneming kan daarmee naar de

markt trekken om commercial paper, obligaties, … uit te geven. Als de bank een bewijs

gegeven heeft dat de onderneming kan lenen tegen een lage rente dan zal deze onderneming

gemakkelijker en goedkoper kunnen ontlenen op de kapitaalmarkt. Een ander voordeel voor

de ondernemingen is dat gevoelige informatie binnenkamers blijft. De kapitaalmarkt zal het

openbaar maken van informatie niet meer nodig achten. Het voordeel voor de banken dan

weer is dat deze inkomsten (de ondernemingen betalen een premie voor zo een bewijs) niet op

de balans staan. De laatste jaren beginnen de commerciële banken een grotere rol te spelen als

certifieerder29. Fama(1985) en Diamond (1991) stelden reeds dat beslissingen omtrent

bankleningen de kwaliteit van de lener certifiëren, deze informatie zal dan naar de

investeerdersgemeenschap gecommuniceerd worden. Bij het certificatie gebeuren hebben

andere partijen zoals venture capitalists, auditors, investment bankers, … weinig te maken

met de onderneming zelf, banken hebben dus een voordeel bij het certifiëren van

ondernemingen. (Stover, 1996, blz. 62-70)

                                                
29 Megginson en Weiss (1991) stelden drie criteria voorop opdat certificatie kredietwaardig zou zijn voor de
investeerders. Daaruit bleek dat de banken superieur zijn aan de rating agentschappen.
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Samenvattend kan dus gesteld worden dat de bank zijn activiteiten meer en meer zal gaan

diversifiëren, bankleningen zullen evenwel altijd een belangrijke rol blijven spelen.

2.9 Een bondig overzicht van de empirische literatuur

In de overzichtstabel op de volgende bladzijde wordt nog eens kort overlopen wat de

voornaamste conclusies waren van de empirische onderzoeken uitgevoerd door Easterwood

en Kadapakkam (1991), Houston en James (1996) en Johnson (1997).

Tabel1: Overzicht van de empirische literatuur

Easterwood en

Kadapakkam

Houston en

James

Johnson

Hoe groter de reputatie van
een onderneming hoe
minder bankschulden
(Diamond, 1991)

N.O. ja ja

Kleine ondernemingen
maken meer gebruik van
bankschulden
(Fama, 1985 en Nakamura,
1993)

ja ja ja

Hoe kleiner de kans op
financiële moeilijkheden
(hoe lager het observeerbaar
kredietrisico) hoe minder
bankschulden
(Berlin en Mester, 1992)

ja N.O. ja

Indien de liquidatiewaarde
van een project stijgt zal de
voorkeur voor bankschulden
toenemen
(Berlin en Loeys, 1988)

N.O. neen neen

Hoge kwaliteitsprojecten
gaan gepaard met minder
bankschulden
(Diamond, 1991)

N.O. ja ja

Hoge kwaliteitsprojecten
gaan gepaard met meer
bankschulden N.O. neen neen
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(Yosha, 1993)

Hoe meer vaste activa als
onderpand hoe minder
bankschulden
(Hoshi, Kashyap en
Scharfstein, 1993)

ja ja ja

Bron: eigen werk

(a)  ja = deze hypothese wordt ondersteund

(b)  neen = deze hypothese wordt niet ondersteund

(c)  N.O. = deze hypothese werd niet onderzocht

Deze studies gaan er dus allen van uit dat de keuze tussen de private en publieke schulden

afhangt van de asymmetrische informatieproblemen. De resultaten geven weer dat

“screening” en “monitoring” door banken de spanningen kunnen verminderen tussen

kredietnemers en kredietverleners. Een vergelijking van de verschillende conclusies ligt

evenwel moeilijk aangezien de manier waarop de verschillende variabelen gemeten worden

en de gevolgde werkwijzen vaak sterk verschillen van elkaar.

2.10 Besluit

In dit hoofdstuk werd een overzicht gegeven van de factoren die de keuze van het type

schulden kunnen beïnvloeden.

Banken hebben voordelen bij het verminderen van de asymmetrische informatie, zowel ex

ante, ex post als allebei.

Bij de keuze van een geschikte schuldbron moet er rekening gehouden worden met

verschillende factoren. Ten eerste de “monitoring” kosten en de kosten bij het verzamelen van

informatie. Ten tweede de waarschijnlijkheid en de kost van inefficiënte liquidatie. Ten derde

de prikkeling van de kredietnemers om acties te ondernemen die negatief uitvallen ten

opzichte van de kredietverleners en ten vierde het aantal bankrelaties die een onderneming

heeft. Deze factoren worden naar voren geschoven als de belangrijkste determinanten

waarmee men rekening moet houden bij het bepalen van de schuldstructuur.

Ook de invloed die de schuldbron heeft op de aandelenkoersen en de waarde van een

onderneming  zal een belangrijke rol spelen bij de keuze.
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De overheid kan door het opleggen van reguleringen aan de financiële instellingen een grote

invloed hebben bij het gebruik van bankschulden. Zo moet er nog afgewacht worden wat de

feitelijke invloed zal zijn van Bazel II op het gebruik van bankschulden.

Als er nu in een land een bankgedomineerd of een marktgedomineerd financieel systeem

aanwezig is, in de toekomst zal de bank steeds een belangrijke rol blijven vertalen in de

economie.

3.1 Inleiding

In dit derde hoofdstuk wordt een empirisch onderzoek uitgevoerd naar de determinanten van

het gebruik van bankschulden van Belgische ondernemingen.

Allereerst volgt er een toelichting van het doel van het onderzoek en hoe de steekproef van

het onderzoek zal worden getrokken. Hierna wordt een overzicht getoond van de

verschillende hypothesen. Daarop volgt een overzicht van de afhankelijke en de

onafhankelijke variabelen en hoe deze gemeten worden. Tevens worden er een aantal

beschrijvende statistieken weergegeven. Daarna wordt uitgelegd hoe de statistische validering

van de verschillende hypothesen gebeurde. We voeren hier multivariate lineaire regressies uit.

Er zijn echter een aantal voorwaarden verbonden aan het uitvoeren van zo een regressie.

Tenslotte worden ook resultaten van de regressies besproken en wat hier uit mag

geconcludeerd worden.

3.2 Algemene onderzoeksvraag

Hoofdstuk 3: Empirisch onderzoek
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In het vorige hoofdstuk werden er verschillende theoretische determinanten van het gebruik

van bankschulden besproken. De vraag kan nu gesteld worden in hoeverre deze theoretische

determinanten overeenstemmen met de realiteit. Klopt het dat grote ondernemingen minder

gebruik maken van bankschulden? Is reputatie ook een belangrijke determinant?

De algemene onderzoeksvraag valt met andere woorden te definiëren als:

“Wat zijn de determinanten van het gebruik van bankschulden van Belgische

ondernemingen?”

Het is ook interessant om in het kader van het onderzoek na te gaan of er een evolutie

merkbaar is in het gebruik van bankschulden door Belgische ondernemingen.

3.3 Beschrijving van de steekproef

Er werd van de DVD “Belfirst september 2001” van het Bureau van Dijk gebruik gemaakt

voor het verzamelen van de gegevens voor het empirisch onderzoek. Deze DVD bevat de

jaarrekeningen van Belgische en Luxemburgse ondernemingen, neergelegd bij de

Balanscentrale van de Nationale Bank van België. De gegevens hiervan hebben betrekking op

de jaren 1991 tot 2000.

Deze DVD geeft toegang tot gegevens over 295.820 ondernemingen. Van deze

ondernemingen werden de ondernemingen met gewone rechtstoestand weerhouden (d.w.z.

zonder gerechtelijk akkoord, faillissement, …). Dit zorgde ervoor dat het aantal

ondernemingen gereduceerd werd tot 260.689.

Uit deze ondernemingen werden dan enkel de ondernemingen met personeel in het laatst

beschikbare jaar geselecteerd (d.w.z. dat de post 62 “bezoldigingen, sociale lasten en

pensioenen” groter moet zijn dan nul). Deze ondernemingen zonder personeel kunnen als een

speciaal geval beschouwd worden waarbij beslissingen vaak op een irrationele manier worden

genomen. Hierdoor werd het aantal ondernemingen gereduceerd tot 137.313 .
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Ook worden de volgende ondernemingen omwille van hun speciale karakter en aard uit de

steekproef gelaten:

“65: financiële instellingen”

“66: verzekeringswezen”

“67: hulpbedrijven i.v.m. financiële instellingen”

“75: openbaar bestuur, algemene collectieve diensten en verplichte sociale verzekering”

“80: onderwijs”

“85: gezondheidszorg”

“91: diverse verenigingen”

“95: particuliere huishoudens met werknemers”

“99: extra-territoriale organisaties en lichamen”

Deze selectie reduceerde het aantal ondernemingen tot 127.490.

Hieruit werd een volledige aselecte steekproef genomen van 3000 ondernemingen. We nemen

dit aantal ondernemingen omdat hierdoor een vrij accuraat totaalbeeld wordt gegeven van  de

Belgische ondernemingen. De statistische en rekenkundige verwerking van dit aantal

ondernemingen is vrij eenvoudig.

Deze 3000 ondernemingen werden geïdentificeerd via hun BTW nummer. Deze

ondernemingen hebben we dan ad random in 10 groepen met elk 300 waarnemingen

onderverdeeld. Van elk van deze groepen werd dan één bepaalde jaarrekening geselecteerd

om de gegevens van op te halen. Zo werd voor groep 1 de jaarrekening van 1991

geselecteerd, voor groep 2 de jaarrekening van 1992, … en uiteindelijk voor groep 10 de

jaarrekening van 2000. Via het werken met jaarrekeningen van 10 verschillende jaren werd

getracht om toevalligheden te vermijden.

Uit deze tien groepen werden tenslotte de ondernemingen verwijderd waarvan de

jaarrekeningen niet ingevuld waren30. Zo werd voor de verscheidene jaren 2145

ondernemingen bekomen met voor elk jaar het volgende aantal:

                                                
30 Zo zal bijvoorbeeld een onderneming opgericht in  1998 geen  jaarrekening hebben voor het jaar 1993
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• 159 ondernemingen met gegevens uit de jaarrekening van 1991

• 168 ondernemingen met gegevens uit de jaarrekening van 1992

• 192 ondernemingen met gegevens uit de jaarrekening van 1993

• 196 ondernemingen met gegevens uit de jaarrekening van 1994

• 215 ondernemingen met gegevens uit de jaarrekening van 1995

• 235 ondernemingen met gegevens uit de jaarrekening van 1996

• 246 ondernemingen met gegevens uit de jaarrekening van 1997

• 250 ondernemingen met gegevens uit de jaarrekening van 1998

• 275 ondernemingen met gegevens uit de jaarrekening van 1999

• 209 ondernemingen met gegevens uit de jaarrekening van 2000

Logischer wijze is er een stijging van het aantal ondernemingen naarmate men in een volgend

jaartal komt want daar zullen er minder jaarrekeningen ontbreken. Zo zal een onderneming

opgericht in 1999 haar gegevens wel voorkomen wanneer jaarrekeningen opgevraagd worden

voor het jaar 2000, er zullen daarentegen geen gegevens beschikbaar zijn wanneer men

gegevens vraagt voor het jaar 1993. Daarom is het ook merkwaardig dat er in het jaar 2000

minder ondernemingen beschikbaar zijn. Een mogelijke verklaring daarvoor kan zijn dat nog

niet alle jaarrekeningen van het jaar 2000 op de DVD zijn opgenomen.

Bij de uiteindelijke verwerking van de gegevens in SPSS werden de gegevens waarvan de

post 62 “bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen” gelijk waren aan nul buiten

beschouwing gelaten. We hadden hiervoor slechts deze gegevens verwijderd waarvan post 62

nul was in het laatst beschikbare jaar. We hebben echter ook jaarrekeningen van

ondernemingen andere dan in het laatst beschikbare jaar waardoor er nog steeds

ondernemingen zonder personeel overbleven. Bij het uitvoeren van de regressies werden deze

ondernemingen uitgesloten waardoor er nog 2017 ondernemingen overbleven.

3.4 Hypothesen, afhankelijke en onafhankelijke variabelen

3.4.1 Inleiding

Bij de keuze van onafhankelijke variabelen moeten er toch een aantal bemerkingen worden

gemaakt. Deze variabelen zoals de grootte, reputatie, … zijn niet expliciet terug te vinden in
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de jaarrekeningen. Deze zullen hier dan benaderd worden via zelf gemaakte variabelen die

hier proxies worden genoemd. Maar juist dit werken met proxies brengt een aantal problemen

met zich mee. Onderzoekers zullen de neiging hebben om proxies te kiezen die het beste

resultaat geven. Vele proxies zullen ook het effect meten van verschillende variabelen, dit

doordat het moeilijk is om proxies te vinden die niet gerelateerd zijn met andere

determinanten. (Titman en Wessels, 1988, blz. 1)

3.4.2 Afhankelijke variabelen

Bij het bestuderen van de determinanten van bankschulden gaat men in de meeste empirische

literatuur uit van alle bankschulden31. Ook in de theoretische artikels gaat men daar van uit.

In deze studie wordt ook uitgegaan van deze benadering. Additioneel wordt er ook een

regressie uitgevoerd op bankschulden op korte termijn en bankschulden op lange termijn.

In het onderzoek zullen dus de volgende afhankelijke variabelen getest worden:

Het percentage van bankschulden:

     Kredietinstellingen < 1 jaar      +     Kredietinstellingen > 1 jaar       (173) + (430/8)

         =

                                              Schulden (17/49)

Het percentage van bankschulden op korte termijn:

     Kredietinstellingen < 1 jaar               (173)

                                                       =

                Schulden                                (17/49)

                                                
31 zie bij Houston en James (1996), Johnson (1997), Johnson (1998), …
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Het percentage van bankschulden op lange termijn:

     Kredietinstellingen > 1 jaar            (430/8)

                                                       =

              Schulden                                (17/49)

In tabel 2 worden er een aantal beschrijvende kengetallen weergegeven van de afhankelijke

variabelen. Hier worden onder andere het minimum, het maximum, het gemiddelde, de

mediaan en de standaardafwijking weergegeven. Het is nuttig de mediaan weer te geven

aangezien het gemiddelde een vertekend beeld kan geven door enkele heel grote waarden van

een beperkt aantal waarnemingen. (De Pelsmacker en Van Kenhove, 1999, blz. 305)

Tabel 2: Beschrijvende kengetallen van de afhankelijke variabelen

Minimum Maximum Gemiddelde Mediaan Standaardafwijking
Alle

bankschulden 0.00 0.99 0.0814 0.00 0.16
Bankschulden <

1 jaar 0.00 0.99 0.0680 0.00 0.14
Bankschulden >

1 jaar 0.00 0.99 0.0133 0.00 0.08
Bron: eigen werk

Bij het bekijken van de drie afhankelijke variabelen valt duidelijk op dat er wel degelijk een

verschil bestaat tussen het gemiddelde en de mediaan. Er worden gemiddeld meer

bankschulden op ten hoogste 1 jaar gebruikt dan bankschulden op meer dan 1 jaar. De

uitschieters zijn hier echter niet verwijderd dus er kan een vertekend beeld zijn. Bij het

bekijken van de mediaan valt op dat bij alle drie het resultaat gelijk is aan nul. Dit duidt er op

dat heel veel ondernemingen totaal geen bankschulden in hun bezit hebben. Maar liefst 1062

(= 52.65 %) ondernemingen maken geen gebruik van bankschulden terwijl slechts 955

ondernemingen (= 47.35 %) er wel gebruik van maken.

Deze resultaten wijken lichtjes af van een onderzoek gevoerd door de Centrale Raad voor het

Bedrijfsleven (2001)32. Hier maakten 56 % van de ondernemingen met minder dan 10

werknemers en 62 % van de ondernemingen met 10 à 49 werknemers gebruik van

                                                
32  het onderzoek is te vinden op de volgende site: <http://www.ccecrb.fgov.be/crb/text/januari-01.pdf>
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bankschulden. Het gebruik ervan bleek toe te nemen naarmate het groter worden van een

onderneming.

3.4.3 Beschrijving van de evolutie van het gebruik van bankschulden van Belgische

ondernemingen

Om de evolutie van het gebruik van bankschulden van de Belgische ondernemingen na te

gaan werd er gebruik gemaakt van de globalisatie CDROMs van de Nationale Bank. Op deze

CDROMs vindt men per post uit de jaarrekening de som voor het geheel der Belgische

ondernemingen. Het leek betrouwbaarder om van deze gegevens gebruik te maken omdat ze

een algemeen beeld geven van de Belgische economie.

Bij het analyseren van tabel 3 en figuur 2 zijn er niet echt opmerkelijke vaststellingen. In de

jaren 1997, 1998 en 1999 is er wel een stijging vast te stellen van het gebruik van

bankschulden t.o.v. de totale schulden. Of deze stijging zich in de toekomst zal verder zetten

is evenwel een vraag. Vaststelling bij deze gegevens is ook dat het gebruik van bankschulden

op ten hoogste één jaar vanaf 1994 (met uitzondering van 1995) aan het toenemen is. Het

gebruik van bankschulden op meer dan één jaar is sinds 1994 altijd aan het dalen. Vanaf 1998

wordt het gebruik van bankschulden op ten hoogste één jaar zelfs groter dan de bankschulden

op meer dan één jaar.

Tabel 3: Evolutie van het gebruik van alle bankschulden, bankschulden op ten hoogste 1 jaar en

bankschulden op meer dan 1 jaar  van Belgische ondernemingen tussen 1991 en 2000 (relatief)

jaren
bankschulden t.o.v. totale

schulden

Bankschulden < 1
jaar t.o.v. totale

schulden

Bankschulden > 1
jaar t.o.v. totale

schulden
1994 23.49 % 10.10 % 13.39 %
1995 22.28 % 9.96 % 12.32 %
1996 22.29 % 10.22 % 12.07 %
1997 21.07 % 10.28 % 10.79 %
1998 21.69 % 11.06 % 10.63 %
1999 22.07 % 11.76 % 10.31 %

Bron: eigen werk

Figuur 2: Evolutie van het gebruik van alle bankschulden, bankschulden op ten hoogste 1 jaar

en bankschulden op meer dan 1 jaar van Belgische ondernemingen tussen 1991 en 2000 (relatief)
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Een belangrijke beïnvloedende variabele van het toenemend gebruik van bankschulden in de

laatste drie jaren kan de evolutie van de rentestand zijn. Het gebruik van bankschulden wordt

vergeleken met de rente op lange termijn overheidsobligaties. Deze rente is sinds 1994 aan het

dalen, het gebruik van bankschulden begint slechts te stijgen vanaf 1997. De daling van de

rente leidt niet tot een spectaculaire stijging van het gebruik van bankschulden.

Figuur 3: Vergelijking van het gebruik van bankschulden t.o.v. de totale schulden met de rente

op lange termijn overheidsobligaties
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3.4.4 Hypothesen en onafhankelijke variabelen

3.4.4.1 Hypothesen
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In dit onderzoek worden zes hypothesen getest omtrent de determinanten van het gebruik van

bankschulden. Iedere hypothese stelt één determinant voorop welke via een proxie kan

benaderd worden.

Deze relatie is terug te vinden bij Hoshi, Kashyap en Scharfstein. (cfr. supra 2.2.3)

De vaste activa ratio wordt gebruikt als proxy voor de waarde van de vaste activa die kan

gebruikt worden als onderpand (Johnson, 1997, blz. 55):

Materiële vaste activa (22/27)

Vaste activa ratio =      =

    Totale activa (20/58)

Er zijn evenwel ook problemen verbonden aan het werken met de vaste activa ratio. Leeth en

Scott (1989) gingen ervan uit dat de liquidatiewaarde van activa en daaruit volgend hun

geschiktheid als onderpand lager is wanneer de activa meer gespecialiseerd zijn. Ze

veronderstellen dus dat de vaste activa ratio de waarde van het onderpand niet nauwkeurig

weergeeft voor ondernemingen met heel gespecialiseerde activa.

De reden voor deze veronderstelling is terug te vinden in hoofdstuk 2 bij Fama en Nakamura.

(cfr. supra 2.2.1)

Om de grootte van de ondernemingen in het onderzoek te meten kan men gebruik maken van

verschillende grootheden. Als proxies kan men onder andere gebruik maken van het totaal

actief, de personeelskosten en de omzet. De omzet moet echter niet opgenomen worden in de

jaarrekeningen volgens het verkort schema. Zodoende kan de omzet niet als variabele

Hypothese 1: Hoe groter de waarde van de vaste activa die kan gebruikt worden als

onderpand hoe minder bankschulden

Hypothese 2: Kleinere ondernemingen maken meer gebruik van bankschulden
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gebruikt worden. In het onderzoek wordt de grootte van een onderneming gemeten op basis

van het totaal actief en de personeelskosten. De personeelskosten worden hier gebruikt als

proxy van de grootte van een onderneming maar ook zij kunnen problemen opleveren. Zo zijn

er heel wat grote ondernemingen die weinig personeel hebben doordat ze een grote

kapitaalintensiviteit hebben.

Van deze twee variabelen wordt ook het natuurlijk logaritme genomen. Dit wordt gedaan

omdat men veronderstelt dat het verband tussen het gebruik van bankschulden en de grootte

van een onderneming niet lineair is. Deze niet-lineariteit is echter in vele gevallen ook te

benaderen via een lineair model, dit door transformatie van de variabelen. En één van de veel

gebruikte methodes daarvoor is het nemen van het natuurlijke logaritme van de

onafhankelijke variabele. (De Pelsmacker en Van Kenhove, 1999, blz. 382)

Als benadering voor de grootte van het onderzoek worden dus de volgende variabelen

gebruikt (Deloof en Verschueren, 1998, blz. 173-174):

Totaal actief = (20 / 58)

Personeelskosten = bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen =  (62)

ln(totaal actief) = ln(20 / 58)

ln(personeelskosten) = ln(bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen) = ln(62)

Deze veronderstelling is terug te vinden bij Diamond. (cfr. Supra 2.2.3)

Als proxy voor de reputatie gebruiken we de leeftijd van een onderneming (Johnson, 1997,

blz. 54). Hoe ouder een onderneming wordt des te beter de reputatie. Voor elke onderneming

werd de oprichtingsdatum afgehaald van Belfirst. Van het huidige jaartal (2002) wordt dan

deze oprichtingsdatum afgetrokken en dit bekomen getal weerspiegelt dan de reputatie.

Wanneer de oprichtingsdatum niet vermeld stond dan werd dit weergegeven als een

ontbrekende waarde (= “missing value”).

Hypothese 3: Ondernemingen met een betere reputatie maken minder gebruik van

bankschulden
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De reden hiervoor vloeit voort uit de niet-interest gebonden belastingsvoordelen (cfr.supra

1.4). Men ging ervan uit dat ondernemingen een schuldenniveau zullen kiezen dat negatief

gerelateerd is aan het niveau van de beschikbare niet-interestgebonden belastingsvoordelen.

Zo ook ging Johnson (1997) de relatie na tussen de niet-interestgebonden belastingsvoordelen

en het gebruik van bankschulden.

Als proxy voor het belastingsschild worden alle afschrijvingen en waardeverminderingen die

een belastingsvoordeel opleveren tesamen opgeteld. Dit belastingsschild zal de

belastingsvoordelen verbonden aan interesten vervangen . (Johnson, 1998, blz. 50)

De benaderende variabele voor de ratio van het belastingsschild (= non-debt tax shield ratio)

is dus:

    (630) + (631/4) + (635/7) + (651) + (6560) - (6561) + (660) + (661)

      + (662) + (663) + (680) - (760) - (761) - (762) – (780) – (9125)

Belastingsschildratio =

 (20/58)

(630) = Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en

materiële vaste activa

(631/4) = Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen in uitvoering en

handelsvorderingen (toevoegingen +, terugnemingen -)

(635/7) = Voorzieningen voor risico’s en kosten (toevoegingen +, bestedingen en

terugnemingen -)

(651) = Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan bedoeld onder II. E.

(toevoegingen +, terugnemingen -)

(6560) = Voorzieningen met financieel karakter: gevormd

(6561) = voorzieningen met financieel karakter: aangewend en teruggenomen

(660) = Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op

immatriële en materiële vaste activa

Hypothese 4: Hoe hoger de niet-interest gebonden belastingsvoordelen hoe minder

bankschulden
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(661) = Waardeverminderingen op financiële vaste activa

(662) = Voorzieningen voor uitzonderlijke risico’s en kosten (toevoegingen +, bestedingen -)

(663) = Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa

(680) = Overboeking naar de uitgestelde belastingen

(760) = Terugneming van afschrijvingen en van waardeverminderingen op immatriële en

materiële vaste activa

(761) = Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste activa

(762) = Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke risico’s en kosten

(780) = Onttrekking aan de uitgestelde belastingen

(9125) = kapitaalsubsidies

Dit kwam tot uiting in de theorieën van Diamond en Rajan. (cfr. Supra 2.2.3)

Voor de winstgevendheid wordt de volgende proxy gebruikt (Johnson, 1998, blz.50):

Winst / verlies van het boekjaar (70/67) of (67/70)

Winstgevendheid = =

Totale activa (20/58)

Dit argument is terug te vinden in de theorieën van Petersen en Rajan. (cfr. Supra 2.3)

Als proxy voor de handelsschulden van een onderneming gebruiken we de handelsschulden

ten opzichte van de totale schulden.

Handelsschulden < 1 jaar + Handelsschulden > 1 jaar (175)+(44)

Hypothese 5: Ondernemingen met een lagere winstgevendheid hebben meer bankschulden

Hypothese 6: Ondernemingen met veel handelskredieten maken minder gebruik van

bankschulden
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Handelsschuldratio =     =

Totale schulden    (17/49)

3.4.4.2 Onafhankelijke variabelen

In tabel 4 is er een overzicht van het gebruik van schulden en de onafhankelijke variabelen

aan de hand van het gemiddelde en de mediaan. Het is zoals reeds eerder gezegd nuttig om de

mediaan ook weer te geven aangezien het gemiddelde vertekend kan zijn door enkele heel

grote waarden van een beperkt aantal waarnemingen.

De gemiddelde schuldgraad (dit is de verhouding van de totale schulden t.o.v. de totale activa)

voor de ondernemingen in België bedraagt 72.60 %. Bij ondernemingen met bankschulden

bedraagt die 75.81 %, dit is meer dan bij ondernemingen zonder bankschulden (69.72 %). Dit

komt overeen met de theorie die stelt dat ondernemingen met bankschulden een hogere

schuldgraad hebben.

Kijkend naar het verschil bij onafhankelijke variabelen tussen ondernemingen met en zonder

bankschulden is het duidelijk dat ondernemingen met bankschulden groter zijn, een betere

reputatie en een hogere vaste activa ratio hebben.

Ondernemingen zonder bankschulden zullen dan op hun beurt meer handelsschulden

gebruiken, meer niet-interest gebonden belastingsvoordelen bezitten en een hogere

winstgevendheid hebben.

Om te kijken of deze verschillen significant zijn wordt er eerst gekeken of de afhankelijke

variabele normaal verdeeld is. Dit gebeurt via de Kolmogorov-Smirnov test, indien de

significantie kleiner is dan 0.05 dan kan de hypothese van normale verdeling op het 95 %

betrouwbaarheidsniveau verworpen worden. Indien ze normaal verdeeld is wordt de T-test

toegepast op de onafhankelijke variabelen. Indien er sprake is van een niet normale verdeling

dan wordt de Mann Whitney test toegepast. Deze testen worden uitgevoerd op gemiddelden

tussen een groep met en een groep zonder bankschulden. (Gupta Vijay, 1999, blz. 64-94)
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Er is hier sprake van een niet normale verdeling waardoor de Mann-Whitney test werd

toegepast. Deze twee groepen verschillen significant van elkaar met als onafhankelijke

variabelen de schuldgraad, de reputatie, de vaste activa ratio, de winstgevendheid en de

grootte. Ondernemingen met bankschulden hebben dus meestal een hogere schuldgraad,

reputatie, vaste activa ratio en zijn over het algemeen groter dan ondernemingen zonder

bankschulden, de winstgevendheid bij deze laatste zal dan weer iets hoger zijn. De

handelsschuldenratio en de niet-interest gebonden belastingsvoordelen zijn niet significant

verschillend tussen ondernemingen met en zonder bankschulden. (zie bijlage 1)

A = alle ondernemingen (2017)

B = ondernemingen met bankschulden (955)

C = ondernemingen zonder bankschulden (1062)

Tabel 4: Beschrijvende kengetallen van de schulden en van de onafhankelijke variabelen

Gemiddelde Mediaan

Schuldgraad

A 72.60 % 70.41 %

B 75.81 % 76.61 %

C 69.72 % 64.02 %

Reputatie

A 18.2276 15

B 19.3000 15

C 17.2596 14

Vaste activa ratio

A 32.39 % 25.48 %

B 33.97 % 27.59 %

C 30.97 % 24.41 %

Winstgevendheid

A 0.95 % 1.75 %
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B 0.54% 1.03 %

C 1.33 % 2.73 %

Handelsschuldenratio

A 33.35 % 27.91 %

B 31.07 % 27.34 %

C 35.42 % 28.50 %

Bron : eigen werk

3.5 Statistische validering van de hypothesen

3.5.1 Algemene vorm van multivariate lineaire regressie

Als analyse-instrument werd gekozen voor een multivariate lineaire regressie. Deze regressie

heeft de volgende gedaante:

De grootte

personeel

A 23187.52 3392

B 30165.72 4432

C 16912.39 2624

Totale activa

A 213129 14036

B 351907 18831

C 88333 11109

De niet-interestgebonden

belastingsvoordelen

A 9.62 % 7.36 %

B 9.30 % 7.28 %

C 9.90 % 7.46 %
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Y = α + β1X1 + β2X2+ β3X3 + η

Hierbij is :

Y = afhankelijke variabele

Xi = onafhankelijke variabele

α = constante term

β i = parameter die het effect weergeeft van een wijziging van de onafhankelijke

variabele

η = storingsterm

(De Pelsmacker en Van Kenhove, 1999, blz. 377)

Het effect van verschillende variabelen op de afhankelijke variabele kan via deze techniek

gemeten worden. De coëfficiënten worden hier bepaald op basis van de methode van de

kleinste kwadraten. (De Pelsmacker en Van Kenhove, 1999, blz. 377)

3.5.2 Statistische validering van het model

De determinatiecoëfficiënt R2, de F-test op de significantie van de verklaarde variantie en de

t-test voor de significantie van de coëfficiënten zijn de belangrijkste statistische getallen aan

de hand waarvan de statistische validiteit van een regressieresultaat kan beoordeeld worden.

(De Pelsmacker en Van Kenhove, 1999, blz. 377)

In de regressie analyse is het heel belangrijk om na te gaan in welke mate de ene variabele de

andere verklaart. Men zal m.a.w. nagaan hoe sterk de associatie is tussen beide variabelen (de

onafhankelijke en de afhankelijke). De determinatiecoëfficiënt R2 geeft weer welk deel van

de variantie van de afhankelijke variabele verklaard wordt door de onafhankelijke variabelen.

Bij een R2 gelijk aan nul zal er geen enkele associatie zijn tussen twee variabelen. Dit wijst er

op dat het model totaal geen voorspellingskracht heeft. Een R2 gelijk aan één geeft weer dat

het regressiemodel perfect het verband verklaart tussen twee variabelen. Er bestaat ook een

aangepaste R2 welke is aangepast voor het aantal vrijheidsgraden.

(De Pelsmacker en Van Kenhove, 1999, blz. 373-375)
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Naast de sterkte van de associatie zal er ook afgevraagd worden of het geschatte model wel

statistisch significant is. Dit kan nagegaan worden d.m.v. een F-test. De F-test gaat na of alle

coëfficiënten van het regressie model gelijk zijn aan nul. Indien de F-waarde een bepaalde

grens overschrijdt dan betekent dit dat minstens één coëfficiënt verschillend is van nul. De

grens die zal moeten overschreden worden is de kritische F-waarde bij 95 % betrouwbaarheid,

bij een overschrijding ervan is het model statistisch significant.

(De Pelsmacker en Van Kenhove, 1999, blz. 375-376)

Het is ook belangrijk om na te gaan welke de kans is dat een coëfficiënt significant verschilt

van nul, dit gaan we na aan de hand van de t-test. Indien de berekende t-waarde groter is dan

de kritische waarde dan wijkt de coëfficiënt significant af van nul. De kritische waarde zal

afhangen van de zekerheid waarmee men wil besluiten dat een coëfficiënt statistisch verschilt

van nul. Zo zal bij een betrouwbaarheid van 95 % deze waarde 1,96 bedragen terwijl wanneer

men met 90 % zekerheid wil vaststellen of de waarde verschilt van nul de kritische waarde

gelijk is aan 1.645. Wanneer men heel betrouwbare resultaten van bijvoorbeeld 99 % wil

hebben dan is de kritische waarde gelijk aan 2.576.

(De Pelsmacker en Van Kenhove, 1999, blz. 376-377)

3.5.3 Voorwaarden verbonden aan het toepassen van multivariate lineaire regressie

Een belangrijke voorwaarde bij het uitvoeren van een meervoudige regressie is dat er geen

hoge correlatie mag bestaan tussen de verklarende variabelen. Hierdoor zou de schatting van

de coëfficiënten minder betrouwbaar worden. Wanneer er een hoge correlatie is tussen twee

variabelen dan kunnen de effecten van beide verklarende variabelen niet meer uit elkaar

gehouden worden. Het opsporen van multicollineariteit is mogelijk door het opstellen van een

correlatiematrix. Hierin wordt de correlatie tussen de variabelen in het regressiemodel

weergegeven. Hier wordt er van uitgegaan dat de correlatiecoëfficiënt tussen elk paar van

onafhankelijke variabelen de waarde 0.50 niet mag overschrijden.

(De Pelsmacker en Van Kenhove, 1999, blz. 385-386)

In tabel 5 worden de correlaties tussen de onafhankelijke variabelen weergegeven.
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Er is enkel een hoge correlatie tussen de personeelskosten en het totaal der actief. De

correlatie tussen beide bedraagt 57 %. Deze hoge correlatie was te verwachten aangezien deze

onafhankelijke variabelen alle twee een proxy zijn voor de grootte van een onderneming.

Aangezien personeel en totaal actief een hoge correlatie hebben zou het maar logisch zijn dat

ln(totaal actief) en ln(personeel) ook een hoge correlatie hebben. Dit is hier ook het geval

want beide hebben zelfs een correlatie van 71 % wat hoger is dan de correlatie van personeel

en totaal actief. Tussen de andere variabelen is de correlatie niet groot, waardoor het mogelijk

is deze variabelen in een zelfde model op te nemen.

Tabel 5: Correlaties tussen de onafhankelijke variabelen

V
aste

activa ratio

Totale

activa

Personeel

D
e  niet-

interest
gebonden
belastings-
voordelen

D
e

handels-
schulden

R
eputatie

W
instratio

L
n(totaal

actief)

Ln(perso-

neel)

Vaste activa

ratio

1 -0.06 -0.05 0.31 -0.39 -0.08 -0.02 -0.07 -0.13

Totale activa -0.06 1 0.57 -0.08 -0.04 0.18 0.01 0.37 0.23

personeel -0.05 0.57 1 -0.07 0.01 0.26 0.02 0.44 0.40

De  niet-interest

gebonden

belastings-

voordelen

0.31 -0.08 -0.07 1 -0.17 -0.12 -0.29 -0.27 -0.09

De

handelsschulden

-0.39 -0.04 0.01 -0.17 1 0.07 0.04 0.10 0.14

Reputatie -0.08 0.18 -0.26 -0.12 0.07 1 0.01 0.36 0.34

Winstratio -0.02 0.01 0.02 -0.29 0.04 0.01 1 0.10 0.07

Ln(totaal actief) -0.07 0.37 0.44 -0.27 0.10 0.36 0.10 1 0.71

Ln(personeel) -0.13 0.23 0.40 -0.09 0.14 0.34 0.07 0.71 1

Bron: eigen werk
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Ook het nagaan van de correlatie tussen afhankelijke en onafhankelijke variabelen kunnen

interessante resultaten opleveren. Met de resultaten hiervan zullen we al een eerste zicht

krijgen op de overeenkomsten tussen theorie en empirie. Tabel 6 bevat een overzicht van de

correlaties tussen afhankelijke en onafhankelijke variabelen.

Enkel bij de niet-interest gebonden belastingsvoordelen , de winstratio en de handelsschulden

wordt het verwachte teken verkregen. Dit in tegenstelling tot de grootte van een onderneming

waarbij we een ander teken krijgen als verwacht zowel bij de totale activa, het personeel, het

ln(totaal actief) en het ln(personeel). Ook tegengesteld aan alle verwachtingen is het altijd

positieve teken van de reputatie. Bij de vaste activa ratio daarentegen zien we een gemengd

beeld waar men bij de bankschulden op ten hoogste één jaar 1 jaar het verwachte teken krijgt

maar bij de andere twee het  tegengestelde teken.

Tabel 6: Correlaties tussen de afhankelijke en onafhankelijke variabelen

Bankschulden

t.o.v. totale

schulden

Bankschulden < 1

jaar t.o.v. totale

schulden

Bankschulden > 1

jaar t.o.v. totale

schulden

Het

verwachte

teken

Vaste activa ratio 0.036 -0.030 0.119 -

Totale activa 0.071 0.041 0.069 -

Personeel 0.024 -0.013 0.067 -

De  niet-

interestgebonden

belastingsvoordelen

-0.096 -0.089 -0.038 -

De handelsschulden -0.107 -0.087 -0.061 -

Reputatie 0.125 0.029 0.192 -

Winstratio -0.040 -0.047 0.002 -

Ln(totaal actief) 0.228 0.072 0.319 -

Ln(personeel) 0.103 0.040 0.191 -

Bron: eigen werk

Ook belangrijk bij het uitvoeren van een regressie betreft de controle op homoscedasticiteit.

Homocedasticiteit is een belangrijke veronderstelling voor de validiteit van een
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regressiemodel die zegt dat de storingsterm voor elke waarde van de onafhankelijke variabele

dezelfde variantie heeft. Indien dit niet het geval is dan spreekt men van heteroscedasticiteit.

Dit leidt vaak tot het niet-normaal verdeeld zijn van residuen wat eveneens een belangrijke

veronderstelling is voor de validiteit van het regressiemodel.

(De Pelsmacker en Van Kenhove, 1999, blz. 386-387)

Bij het onderzoek werd echter gebruik gemaakt van het programma SPSS en hiermee kan de

heteroscedasticiteit niet gecontroleerd worden. Dit kan enkel door regressies uit te voeren via

het programma E-VIEWS.

3.5.4 Resultaten en bevindingen

Hier worden de resultaten gegeven van de uitgevoerde regressies.

Allereerst geven we de resultaten weer van de beste regressies, dit zijn degene met de hoogste

aangepaste R2. Hierna geven we de resultaten van andere regressies wat handig is om naar de

robuustheid van het model te kijken. Deze robuustheid test wordt gebruikt om te kijken in

welke mate de resultaten hetzelfde blijven indien gebruik wordt gemaakt van andere proxies

3.5.4.1 Regressies met als afhankelijke variabele  het percentage van de bankschulden

3.5.4.1.1 De beste regressie

In tabel 7 geven we de resultaten weer van de beste regressie met als afhankelijke variabele

het percentage van de bankschulden ten opzichte van de totale schulden. De aangepaste R2 is

slechts 9.20 %, ondanks dit toch wel heel lage percentage baseren we ons verder op de t-

waarde en de significantie.

Zowel de vaste activa ratio, de reputatie als het ln(totaal actief) hebben niet het verwachte

teken. De vaste activa ratio is evenwel niet significant dus daar moeten we geen rekening met

houden.
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Hypothese 1 die stelt dat hoe groter de waarde wordt van de activa die kan gebruikt worden

als zakelijk onderpand hoe minder bankschulden er zullen gebruikt worden kan hier niet

gestaafd worden. De bekomen waarden zijn niet significant verschillend van nul wat erop

wijst dat de vaste activa niet echt een invloed heeft op het gebruik van bankschulden.

Net als hypothese 1 kan hypothese 2 niet ondersteund worden. Hier komen we zelfs een

geheel tegengesteld resultaat uit dan hetgene verwacht. Grote ondernemingen zullen meer

Tabel 7: De beste regressie met als afhankelijke variabele het percentage van de bankschulden

t.o.v. de totale schulden

De afhankelijke variabele is het percentage van de bankschulden t.o.v. de totale schulden

Onafhankelijke variabelen t-waarde coëfficiënten verwachte teken

Constante -3.544* -8.32 . E-2

Vaste activa ratio 0.389*** 5.793 . E-3 negatief

Reputatie 2.338** 7.232 . E-4 negatief

Winstratio -3.635* -6.06 . E-2 negatief

Niet-interest gebonden -3.747* -0.152 negatief

belastingsvoordelen

Handelsschulden -7.560* -0.113 negatief

Ln(totaal actief) 8.929* 2.085 . E-2 negatief

De aangepaste R2  is gelijk aan 9.20 %

Opmerkingen: * = significant op het 1 % niveau

            ** = significant op het 5 % niveau

            *** = niet significant
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Bron: eigen werk

gebruik maken van bankschulden.  Dit is het belangrijkste verschil met hetgene verwacht

want de significantie bedraagt hier zelfs 99 %.

Ook hypothese 3 die stelt dat ondernemingen met een betere reputatie minder bankschulden

gebruiken levert hier een tegengesteld resultaat dan verwacht op.

In tegenstelling tot de vorige drie kunnen hypothese 4, 5 en 6 wel aanvaard worden. Zij zijn

zelfs statistisch significant op het 1 % niveau. Een hoger niet-interestgebonden

belastingsvoordeel, een grotere winstratio en meer handelsschulden zullen wel degelijk leiden

tot een lager gebruik van bankschulden.

3.5.4.1.2 Robuustheid van het model

Hier wordt zoals eerder gezegd de invloed nagegaan van alternatieve onafhankelijke

variabelen. Er wordt dus nagegaan in hoeverre deze andere variabelen aanleiding geven tot

dezelfde conclusies, de resultaten ervan zijn terug te vinden in de bijlage 2.

Indien de grootte van een onderneming benaderd wordt door ln(personeel) in plaats van.

ln(totaal actief) zoals bij de beste regressie dan blijven de resultaten dezelfde. De aangepaste

R2 daalt evenwel tot 6,3 %. De hypothesen betreffende de winstgevendheid, de ratio van de

niet-interest gebonden belastingsvoordelen en de handelsschulden blijven aan de

verwachtingen voldoen. Dit terwijl de hypothese met betrekking tot de grootte ook hier

tegengesteld is aan de verwachtingen dit wil zeggen dat hoe groter de ondernemingen worden

hoe meer gebruik ze maken van bankschulden.
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Wanneer we als proxy voor de grootte van de onderneming dan ook het personeel en het

totaal actief bekijken dan worden lichtjes andere resultaten bekomen. De aangepaste R2 is nog

lager respectievelijk 5,4 en 5,5 %. Het grote verschil bij deze proxies is evenwel dat de

indicator voor de grootte van de onderneming (personeel en totaal actief zelf) hier niet meer

significant is.

3.5.4.2 Regressies met als afhankelijke variabele het percentage van de bankschulden op

meer dan 1 jaar

3.5.4.2.1 De beste regressie

In tabel 8 geven we de resultaten weer van de beste regressie met als afhankelijke variabele

het percentage van de bankschulden > 1 jaar ten opzichte van de totale schulden. Wat hier

direct opvalt is de relatief hoge R2 van 13.5 % wat ons doet verwachten dat de R2 bij de

bankschulden < 1 jaar aan de heel lage kant zal zijn.

Ook heel opmerkelijk is dat de niet-interest gebonden belastingsvoordelenratio en de

winstratio ondanks het verwachte teken hier niet meer een significante invloed hebben dit

terwijl ze bij alle bankschulden tesamen wel nog significant waren, hypothese 4 en 5 zijn hier

dus niet geldig. De vaste activa ratio wordt daarentegen wel significant van invloed maar wel

in de verkeerde richting. Hoe meer vaste activa als onderpand hoe meer bankschulden op

meer dan één jaar er zullen gebruikt worden, het resultaat is dus anders dan verwacht, de

hypothese gaat hier niet op.

Reputatie en ln(totaal actief) hebben net als hiervoor een ander teken dan verwacht, opnieuw

kunnen hypothese 2 en 3 niet aanvaard worden, beide zelfs op het 1 % significantie niveau.

Bij bankschulden op meer dan één jaar voldoen dus enkel de handelsschulden aan de gestelde

verwachtingen, net als bij alle bankschulden tesamen is de coëfficiënt statistisch significant op

het 1 % niveau.
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3.5.4.2.2 Robuustheid van het model

Net zoals bij alle bankschulden tesamen zal ook hier de invloed nagegaan worden van

alternatieve onafhankelijke variabelen. De resultaten zijn te vinden in de bijlage 3.

Bij een benadering van de grootte van een onderneming aan de hand van ln(personeel) blijven

de resultaten ongeveer dezelfde. De aangepaste R2 wordt wel aanzienlijk kleiner en is hier 8,6

%. Al de significanties zijn dezelfde zoals bij het ln(totaal actief) wat niet onlogisch is kijkend

Tabel 8: De beste regressie met als afhankelijke variabele het percentage van de bankschulden

op meer dan 1 jaar t.o.v. de totale schulden

De afhankelijke variabele is het percentage van de bankschulden > 1 jaar t.o.v. de totale

schulden

Onafhankelijke variabelen t-waarde coëfficiënten verwachte teken

Constante -12.513* -0.150

Vaste activa ratio 4.951* 3.769 . E-2 negatief

Reputatie 4.373* 6.908 . E-4 negatief

Winstratio -1.132*** -9.65 . E-3 negatief

Niet-interest gebonden -0.349*** -7.21 . E-3 negatief

belastingsvoordelen

Handelsschulden -3.468* -2.64 . E-2 negatief

Ln(totaal actief) 12.814* 1.528 . E-2 negatief

De aangepaste R2  is gelijk aan 13.5 %

Opmerkingen: * = significant op het 1 % niveau

            ** = significant op het 5 % niveau
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Bron: eigen werk

naar de hoge correlatie tussen ln(personeel) en ln(totaal actief). Het verschil in aangepaste R2

is net zoals in 3.5.4.1.2 te verklaren door de problemen met de personeelskosten.

Ook met het personeel en het totaal actief worden ongeveer dezelfde resultaten bekomen, de

aangepaste R2 is hier ook lager en bedraagt hier respectievelijk 6,1 en 6,2 %. Net zoals bij het

nagaan van de robuustheid bij alle bankschulden tesamen zijn ook hier de proxies voor de

grootte (personeel en het totaal actief) de enigste verschillen qua significantie. Zij zijn hier

met andere woorden niet significant.

3.5.4.3 Regressies met als afhankelijke variabele het percentage van de bankschulden op ten

hoogste 1 jaar

3.5.4.3.1 De beste regressie

In tabel 9 worden de resultaten weergegeven van de beste regressie met als afhankelijke

variabele het percentage van de bankschulden < 1 jaar ten opzichte van de totale schulden. Er

is hier een heel lage R2 wat erop wijst dat het model slechts een kleine verklaringskracht

heeft.

De reputatie (hypothese 3) heeft geen significante invloed met een t-waarde die veel kleiner is

dan twee. Hypothese drie gaat met andere woorden niet op bij bankschulden kleiner dan één

jaar.



Hoofdstuk 3: Empirisch onderzoek

73

De hypotheses betreffende de vaste activa ratio, de niet-interest gebonden belastingsvoordelen

ratio, de winstgevendheid en de handelsschulden (cfr. Hypothese 1, 4, 5 en 6) zijn alle vier

significant en hebben het verwachte teken. De coëfficiënten zijn zelfs significant op het 1 %

niveau.

Ook hier hebben we alweer een tegengesteld teken dan verwacht voor het ln(totaal actief). Het

heeft een positief teken (hypothese 2) d.w.z. hoe groter een onderneming wordt hoe meer

bankschulden die zal gebruiken. Dit is net zoals de vorige hypothesen ook significant op het 1

% niveau.

Tabel 9: De beste regressie met als afhankelijke variabele het percentage van de bankschulden

op ten hoogste 1 jaar t.o.v. de totale schulden

De afhankelijke variabele is het percentage van de bankschulden < 1 jaar t.o.v. de totale

schulden

Onafhankelijke variabelen t-waarde coëfficiënten verwachte teken

Constante 3.219* 6.680 . E-2

Vaste activa ratio -2.420** -3.19 . E-2 negatief

Reputatie 0.119*** 3.243 . E-5 negatief

Winstratio -3.456* -5.10 . E-2 negatief

Niet-interest gebonden -4.035* -0.144 negatief

belastingsvoordelen

Handelsschulden -6.545* -8.63 . E-2 negatief

Ln(totaal actief) 2.695* 5.567 . E-3 negatief

De aangepaste R2  is gelijk aan 3.5 %
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Bron: eigen werk

3.5.4.3.2 Robuustheid van het model

Deze resultaten ervan zijn terug te vinden in de bijlage 4.

Bij het nagaan van de robuustheid van het model is er hier toch iets merkwaardig. De

aangepaste R kwadraten stemmen ongeveer overeen met degene in het beste regressiemodel

nl. datgene met ln(totaal actief). Ondanks dat hebben de proxies voor de grootte (personeel,

totaal actief en ln(personeel)) hier geen significante invloed terwijl ze met ln(totaal actief) wel

een significante invloed hebben maar dan wel een invloed tegengesteld aan de verwachtingen.

3.5 Besluit

In dit hoofdstuk werd een empirisch onderzoek uitgevoerd naar de determinanten van het

gebruik van bankschulden in Belgische ondernemingen. Hierbij werden zes hypothesen getest

op een steekproef van 2017 ondernemingen die via Belfirst bekomen werden. Deze

hypothesen werden getest aan de hand van multivariate lineaire regressie.

Om de determinanten van het gebruik van bankschulden ten opzichte van de totale schulden

na te gaan werd gebruik gemaakt van drie verschillende afhankelijke variabelen nl. de totale

bankschulden, de bankschulden op ten hoogste 1 jaar en de bankschulden op meer dan 1 jaar.

Voor deze drie afhankelijke variabelen kan enkel de hypothese met betrekking tot

handelsschulden bevestigd worden. Hoe meer handelskredieten een onderneming heeft hoe
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minder bankschulden deze onderneming zal hebben. Petersen en Rajan hun gedachtengoed

wordt dus bevestigd voor Belgische ondernemingen.

De hypotheses met betrekking tot de winstgevendheid en de  niet-interest gebonden

belastingsvoordelen worden ook bevestigd indien enkel rekening wordt gehouden met alle

bankschulden en de bankschulden op ten hoogste 1 jaar als afhankelijke variabele. Zo zal een

hogere winstgevendheid en een groter belastingsschild zorgen voor een kleiner gebruik van

bankschulden. In deze gevallen gaan de theorieën van Diamond en Rajan wel degelijk op.

Dat kleinere ondernemingen meer gebruik maken van bankschulden wordt hier totaal niet

ondersteund. De hypotheses van Fama en Nakamura zijn dus niet relevant voor Belgische

ondernemingen.

Net zoals de hypothese betreffende de grootte gaat deze met betrekking tot de reputatie hier in

geen enkel geval op. De hypotheses van Diamond zijn dus niet relevant voor Belgische

ondernemingen.

Ook de hypothese met betrekking tot de waarde van vaste activa als onderpand die zegt dat

naarmate er meer vaste activa zijn er minder bankschulden worden gebruikt gaan in onze

meest betrouwbare modellen (alle bankschulden en enkel de bankschulden op meer dan 1

jaar) niet op. Onze resultaten voor Belgische ondernemingen stemmen dus niet overeen met

de bevindingen van Hoshi, Kashyap en Scharfstein.
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Het hoofddoel van deze scriptie is om de belangrijkste determinanten van het gebruik van

bankschulden binnen de ondernemingen weer te geven.

Bij dit onderzoek werd er uitgegaan van een top-down benadering waarbij er eerst werd

nagegaan welke factoren er een belangrijke rol spelen bij de omvangrijke

kapitaalstructuurbeslissing alvorens te onderzoeken wat de determinanten zijn van het gebruik

van bankschulden. De factoren die van invloed zijn op de kapitaalstructuurbeslissing worden

besproken aan de hand van de zogenaamde kapitaalstructuurtheorieën (de traditionele theorie,

de theorie van Modigliani en Miller, de Static Trade-Off theorie, de Free Cash flow theorie,

de Pecking Order theorie, de Stakeholder theorie, de Organizational theorie en de onvolledige

contractentheorie).

Omtrent de determinanten van het gebruik van bankschulden werden er in de

wetenschappelijke literatuur verschillende determinanten gevonden. Deze konden op hun

beurt onderverdeeld worden in vier groepen op basis van ten eerste de “monitoring” en de

informatiekosten, ten tweede de waarschijnlijkheid en de kost van inefficiënte liquidatie, ten

derde de prikkeling van leners om acties te ondernemen die negatief uitvallen ten opzichte

van de schuldeisers en ten vierde het aantal bankrelaties die een onderneming heeft.

Algemeen besluit
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Bij de theorieën gebaseerd op monitoring- en informatiekosten argumenteerden Fama en

Nakamura dat grotere ondernemingen minder vlug hun toevlucht zullen nemen tot

bankschulden. Volgens Fama vinden grote ondernemingen het meer economisch om de

vereiste informatie bij publieke uitgiftes te publiceren, waardoor ze dus eerder geneigd zullen

zijn om publiekelijk te lenen in plaats van zijn toevlucht te nemen tot bank- en private

financiering. Kleine ondernemingen prefereren bankleningen die lagere informatiekosten

creëren omdat ze minder uitleners moeten informeren dan bij publieke schulden. Volgens

Nakamura is het lenen van banken minder voordelig voor grote ondernemingen omdat hun

rekeningen verspreid zijn over een groter aantal banken waardoor deze rekeningen dus minder

nuttige informatie opleveren. Door de grote spreiding over verschillende banken is de kost

hoger voor het verzamelen van informatie. Blackwell en Kidwell gingen er ook van uit dat

kleinere ondernemingen meer hun toevlucht gingen zoeken tot private schulden. Dit omdat de

uitgiftekosten een vaste component bevatten die groter is bij publieke dan bij private

plaatsingen. Kleine ondernemingen met meestal kleinere uitgiftes zullen bij publieke schulden

geen schaalvoordelen hebben.

Verder kunnen ook de kosten die gepaard gaan met de onthulling van informatie een

belangrijke rol spelen. Yosha argumenteerde dat ondernemingen met hoge kwaliteitsprojecten

zullen prefereren om de hoge kosten van informatie onthulling die samengaan met publieke

schulden te vermijden en dus private schulden zullen prefereren. Deze private schulden zullen

evenwel ook reacties van de concurrenten kunnen uitlokken wanneer deze denken dat de lener

iets te verbergen heeft. Publieke schulden zullen dan weer de voorkeur wegdragen van de

ondernemingen met lage kwaliteitsprojecten. Zij brengen dan wel hoge informatiekosten met

zich mee maar ook de werkelijke lage kwaliteit van het project wordt weergegeven waardoor

competitieve reacties van de concurrenten worden vermeden.

Naast de monitoring- en de informatiekosten spelen de kost en de waarschijnlijkheid van

inefficiënte liquidatie ook een belangrijke rol. Zo veronderstelden Berlin en Loeys, Berlin en

Mester, en Chemmanur en Fulghieri dat naarmate ondernemingen minder kans hebben om in

financiële moeilijkheden terecht te komen ze meer en meer de voorkeur zullen geven aan

publieke schulden.
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De optimale schuldkeuze is volgens Berlin en Loeys een afweging tussen enerzijds de

inefficiënte liquidatie met publieke schulden en anderzijds de agency kost van het delegeren

van de monitoring activiteiten aan de bank die via gedetailleerde onderzoeken kan meehelpen

om deze inefficiënties op te lossen.

In een model gerelateerd aan datgene van Berlin en Loeys argumenteren Berlin en Mester dat

private schulden, die meestal restrictievere contracten zijn dan publieke schulden,

gemakkelijker kunnen heronderhandeld worden. Dit doordat de banken beter geïnformeerd en

kleiner in aantal zijn. Deze restrictievere contracten zullen kredietverleners beschermen

waardoor deze lagere interesten zullen toekennen, een nadeel kan echter zijn dat men zich ook

gaat bemoeien met optimale investeringsbeslissingen. Ondernemingen met een groot risico

hebben meer voordeel bij restrictieve contracten waardoor ze de heronderhandelingsoptie

waardevoller zullen vinden en de private schulden zullen verkiezen. Een efficiënte

heronderhandeling vereist goed geïnformeerde kredietverleners, zo zal de waarde van de

heronderhandelingsoptie en dus de voorkeur voor private schulden toenemen bij een stijging

van de geïnformeerdheid van de kredietverleners en een daling van de monitoring kosten.

Chemmanur en Fulghieri stelden dat bankschulden vooral aantrekkelijk waren omdat ze

gemakkelijk kunnen heronderhandeld worden zodat  inefficiënte liquidatie wordt vermeden.

Het zijn de ondernemingen met een grotere waarschijnlijkheid om in financiële moeilijkheden

terecht te komen die het meest belang zullen hechten aan de heronderhandelingsoptie, zij

zullen bankschulden prefereren ook al vallen ze duurder uit. Ondernemingen die daarentegen

een lage waarschijnlijkheid hebben om in financiële moeilijkheden terecht te komen zullen de

optie om schulden te hernieuwen niet zo belangrijk achten en prefereren de publieke

schulden.

Volgens Detragiache wakkert de mogelijkheid om schulden gemakkelijk te

heronderhandelen het activa substitutieprobleem aan waardoor ondernemingen sneller hun

toevlucht zullen nemen tot meer risicovolle projecten nadat ze een leningscontract hebben

aangegaan. Dit agency probleem kan opgelost worden door publieke schulden te gebruiken

maar dit zal dan op zijn beurt de kans op inefficiënte liquidatie verhogen. Indien de kosten

van inefficiënte liquidatie iets te hoog zijn zullen grote ondernemingen dan ook private

schulden opnemen. Kleine ondernemingen daarentegen zullen dan publieke schulden

beginnen opnemen indien de potentiële activa substitutieproblemen te groot worden. De
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relatie tussen het gebruik van bankschulden en de vaste activa ratio hangt af van ofwel het

meest rekening houden met het activa substitutieprobleem ofwel het meest rekening houden

met de inefficiënte liquidatie.

Verder kunnen de bedoelingen van de leners een belangrijke invloed hebben op de keuze van

een schuldtype. Hierbij kan reputatie een belangrijke rol spelen..

Diamond veronderstelde dat men van banken ging lenen tot op een bepaald punt dat men een

voldoende reputatie heeft opgebouwd. Met reputatie bedoelt men dat een onderneming

gedurende een bepaalde periode in staat is geweest om aan alle betalingen te voldoen en in de

ogen van buitenstaanders een betrouwbare onderneming is. Reputatie is heel belangrijk voor

ondernemingen en men zal dan ook niet rap geneigd zijn risicovolle acties te ondernemen die

zijn reputatie kan schaden. Ondernemingen met een heel hoge reputatie zullen publieke

schulden verkiezen omdat ze zelf al de prikkel hebben om risicovol gedrag te vermijden en

het dus niet nodig vinden om gemonitord te worden. Jonge ondernemingen met weinig

reputatie hebben weinig te verliezen en vinden bankcontrole niet nodig, zij zullen elders

anders lenen of helemaal niet. Oude ondernemingen met een gemiddelde reputatie willen

risicovolle acties vermijden en zullen bankschulden verkiezen.

In tegenstelling tot andere theorieën veronderstelt Sharpe dat men meer bankleningen zal

toestaan aan lage kwaliteits- of onervaren ondernemingen. Het asymmetrische informatie-

concept staat hier centraal. Ondernemingen die al een lange tijd bij een bank zijn zitten er

gevangen. Omwille van de asymmetrische informatie zal men zich moeilijk kunnen wenden

tot andere banken die dezelfde interest zouden aanbieden als de eerste bank. Men zal dus

competitieve lage interesten aanrekenen aan onervaren ondernemingen om nieuwe klanten

aan te trekken, ook al gaat dit in het begin met verlies gepaard. Op deze manier hopen de

banken dan om gezonde lange termijn relaties uit te bouwen.

Dat bankschulden niet enkel voordelen hebben benadrukte Rajan nog eens door te zeggen dat

de bedoelingen van de leners kunnen verstoord worden. Banken kunnen de bedoelingen

verstoren door het vragen van een surplus  bij de continue korte termijn financiering van

winstgevende projecten. Dit zal een negatieve invloed hebben op de bereidheid van de

manager om inspanningen te leveren voor de onderneming. Lange termijn bankfinanciering

kan ook voor storingen zorgen doordat managers van ondernemingen minder de neiging
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zullen hebben om niet winstgevende projecten te vermijden. Met als gevolg dat vooral

ondernemingen met lage kwaliteitsprojecten de voorkeur zullen geven aan bankschulden

omdat ze de bankcontrole over continuïteitsbeslissingen heel waardevol vinden.

Volgens Hoshi, Kashyap en Scharfstein monitoren banken managers om niet winstgevende

investeringen te vermijden. Ondernemingen met winstgevende investeringsopportuniteiten

zullen sowieso niet geneigd zijn te investeren in niet winstgevende projecten en zullen dus

publieke schulden verkiezen omdat ze de monitoring niet nodig hebben. Enkel managers van

ondernemingen met onaantrekkelijke investeringsopportuniteiten zullen bankcontrole

vereisen om efficiënt te investeren. Ze stellen ook dat ondernemingen met waardevolle

activa publieke schulden zullen prefereren omdat deze onderpanden de ondernemingen zullen

beperken in hun investeringsbeslissingen en “moral hazard” zal beperkt blijven.

Ook wordt het gebruik van bankschulden beïnvloed door de verschillende bankrelaties en de

publieke schulden die een onderneming heeft. Volgens Houston en James zal voor

ondernemingen met één enkele bankrelatie het beroep op bankschulden negatief gerelateerd

zijn met het belang van de groei opportuniteiten. Dit in tegenstelling tot ondernemingen die

lenen van verschillende banken waar de relatie positief zal zijn. Dit is het gevolg van een

informatie monopolie van één enkele bank waardoor de potentiële faillissementsproblemen

zullen toenemen, dit zal het meest frappant zijn in ondernemingen met veel

groeimogelijkheden.

Een uitgifte van publieke schulden zal volgens Casasola en Tribó Giné leiden tot een

stijgend gebruik van bankschulden omdat de kost ervan daalt. Volgens hen worden

bankleningen dan goedkoper omdat ten eerste banken een deel van hun controletaken kunnen

delegeren naar de andere investeerders. Ten tweede omdat de onderhandelingsmacht van

ondernemingen ten opzichte van banken verhoogt want de eerste kan nu ook fondsen

verzamelen via andere kanalen. Ten laatste zullen banken die over nog geen informatie

beschikken betreffende een onderneming de uitgifte van publieke schulden interpreteren als

een signalering van de goede kwaliteit van de onderneming. Dit effect gepaard gaande met de

uitgifte van publieke schulden zal het grootst zijn bij de eerste uitgifte, bij de uitgiftes daarna

zal er steeds minder nieuwe informatie onthuld worden.
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Petersen en Rajan gingen na of de handelskredieten het gebruik van bankschulden

beïnvloeden. Ze beschouwden bankschulden en handelskredieten als substituten voor elkaar.

Vooral kleinere en minder gezonde ondernemingen die een beperkte en moeilijke toegang

hebben tot de kapitaalmarkten zullen meer gebruik maken van handelskredieten.

Bij de keuze van een schuldbron zal men ook rekening moeten houden met de invloed op de

aandelenkoersen.

James argumenteerde dat de aankondiging van een nieuwe banklening zal gepaard gaan met

positieve aandelenkoerswijzigingen. Dit komt doordat de banken over meer informatie

beschikken van binnenin de onderneming (= inside information) dan de andere schuldeisers.

De interesten aangerekend door banken weerspiegelen deze informatie. Verder inspelend op

de veronderstelling dat banken over informatie beschikken van binnenin de onderneming

stelden Hull en Moellenberndt dat een overbodige uitgifte van effecten een negatieve invloed

zal hebben op de waarde van een onderneming indien de opbrengsten gebruikt worden om

bankschulden terug te trekken. Een vermindering van de bankschulden zal met andere

woorden negatief nieuws met zich meebrengen.

Slovin, Johnson en Glascock op hun beurt vonden dat deze waarderingseffecten groter waren

voor kleine ondernemingen omdat zij met grotere informatie asymmetrische problemen te

kampen hebben. Dit komt dus overeen met de veronderstellingen van Fama en Diamond die

er ook van uitgingen dat vooral kleine en middelgrote ondernemingen profiteren van de

voordelen die geassocieerd worden met bankleningen.

Bankschulden konden volgens Slovin en Young een positieve invloed hebben op het

verminderen van de onderwaardering van IPO’s. Dit komt doordat IPO’s gepaard gaan met

heel grote informatie asymmetrieën welke door bankschulden onder controle worden

gehouden. Men zal bankschulden aangaan tot op het punt dat marginale kosten in evenwicht

zijn met de marginale toename van de opbrengsten van de IPO.

Volgens Lummer en McConnell kunnen banken slechts na verloop van tijd een

informatievoordeel opbouwen als gevolg van de interacties met een onderneming. Een initiële

aankondiging van een banklening zal met andere woorden nog geen onmiddellijke invloed

hebben op de aandelenkoersen.
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Andere theorieën die het gebruik van bankschulden beïnvloeden houden verband met de

looptijd (“maturity hypothese”). Myers en Maljuf, Flannery, en Easterbrook en Fama

veronderstellen dat wijzigingen in aandelenkoersen als gevolg van aankondigingen van

bankleningen enkel te wijten zijn aan de kortere looptijd van bankschulden ten opzichte van

publieke schulden.

Ook de mate van regulering  speelt een belangrijke rol. Gereguleerde ondernemingen zullen

zich minder inlaten met activa substitutie- en onderinvesteringsproblemen omdat ze heel sterk

gecontroleerd worden door overheden en diverse commissies. De behoefte aan bankschulden

zal hier volgens Smith en Watts klein zijn en de voorkeur gaat naar publieke schulden.

Hiermee gepaard gaande zal een verstrenging van de kapitaalvereisten volgens Thakor

leiden tot een afnemend gebruik van bankschulden. Dit doordat enerzijds de banken de kosten

zullen doorrekenen aan de klant wat zorgt voor een vermindering van de waarde van

bankschulden voor de kredietnemers. Anderzijds zullen banken ook minder geneigd zijn om

dubieuze schulden te herstructureren. Een niet onbelangrijke vraag hierbij is wat de invloed

van Bazel II zal zijn op de bankfinanciering. Dit is een zodanig uitgebreid domein zodat het

interessant zou zijn om enkel en alleen daarover al een scriptie te schrijven. Naar alle

waarschijnlijkheid zullen goed draaiende bedrijven meer bankschulden beginnen opnemen.

De kleine en middelgrote ondernemingen zullen hun toevlucht beginnen zoeken tot andere

financieringsvormen.

Niet onlogisch zal het aanwezige financieel regime in een land een grote invloed hebben op

de schuldenkeuze. Volgens Lutz zal er in een bankgedomineerd systeem zoals in België en

Duitsland meer gebruik gemaakt worden van bankschulden dan in een marktgedomineerd

systeem zoals in Amerika of het Verenigd Koninkrijk.

Banken zullen steeds een belangrijke rol blijven vertolken in onze economie en in het

financiële systeem. Er is wel een verschuiving van hun activiteiten merkbaar naar inkomsten

die niet op de balans voorkomen zoals de “standby letters of credit”.

Uit deze wetenschappelijke literatuur werden er verschillende hypothesen vooropgesteld met

betrekking tot de algemene onderzoeksvraag “Wat zijn de determinanten van het gebruik van
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bankschulden van Belgische ondernemingen”. Deze hypothesen werden onderzocht in het

empirisch onderzoek.

Voor het onderzoek werd er gebruik gemaakt van 2017 jaarrekeningen van Belgische

ondernemingen die beschikbaar zijn op de DVD “Belfirst september 2001” van het Bureau

van Dijk. Er werd enkel rekening gehouden met de ondernemingen met gewone

rechtstoestand en met personeel, enkele ondernemingen met een speciaal karakter werden er

uit gelaten (bv. financiële instellingen, het verzekeringswezen, …). De gegevens hebben

betrekking op de jaren 1991 tot en met 2000 en ze werden via een aselecte steekproef

bekomen.

In de empirische studie werd er zoals in de meeste empirische literatuur omtrent dit

onderwerp uitgegaan van alle bankschulden ten opzichte van de totale schulden als

afhankelijke variabele. Het leek me hier ook interessant om de bankschulden op ten hoogste 1

jaar en op meer dan 1 jaar te beschouwen als afhankelijke variabelen ten opzichte van de

totale schulden.

De determinanten werden bepaald aan de hand van de techniek van multivariate lineaire

regressie . Met deze techniek kan het effect nagegaan worden van verschillende

onafhankelijke variabelen op de afhankelijke variabelen. De regressies met de hoogste

aangepaste R2 d.w.z. met de hoogste verklaringskracht werden weergegeven. Hierbij werd er

rekening gehouden met de correlatie tussen de verschillende onafhankelijke variabelen, sterk

gecorreleerde variabelen werden nooit samen in één regressie opgenomen. De regressies

werden hier evenwel niet gecorrigeerd voor de heterocedasticiteit aangezien dit enkel kan

gebeuren via het programma E-VIEWS en in het onderzoek werd gebruik gemaakt van het

programma SPSS.

De volgende conclusies kunnen getrokken worden bij het uitvoeren van de regressies.

De eerste hypothese veronderstelt dat hoe groter de waarde van de vaste activa die kan

gebruikt worden als zakelijk onderpand hoe minder bankschulden er zullen zijn. De vaste

activa ratio wordt benaderd aan de hand van de materiële vaste activa ten opzichte van de

totale activa. Deze determinant is bij alle bankschulden tesamen als afhankelijke variabelen
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niet significant. De hypothese geldt bij bankschulden op ten hoogste 1 jaar en is tegengesteld

aan de verwachtingen bij bankschulden op meer dan 1 jaar.

De tweede hypothese die stelt dat kleinere ondernemingen meer gebruik maken van

bankschulden wordt hier niet ondersteund. Als proxie voor de grootte van een onderneming

nemen we hier het natuurlijke logaritme van het totaal der activa. Bij alle drie de afhankelijke

variabelen wordt het omgekeerde resultaat bekomen namelijk dat grote ondernemingen meer

gebruik maken van bankschulden.

De derde hypothese waarbij ondernemingen met een betere reputatie minder gebruik maken

van bankschulden gaat hier niet op. Net zoals bij hypothese 2 geldt hier het omgekeerde, hoe

beter de reputatie van een onderneming hoe meer bankschulden. Als proxie voor de reputatie

van een onderneming gebruiken we de leeftijd van een onderneming.

Hypothese vier waarbij een hoger niet-interestgebonden belastingsvoordeel zal leiden tot een

lager gebruik van bankschulden en een lagere schuldgraad wordt aanvaard zowel bij alle

bankschulden als bij de bankschulden op ten hoogste 1 jaar. Bij bankschulden op meer dan 1

jaar is de determinant niet significant. Als proxy voor dit belastingsschild tellen we alle

afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen tesamen die een belastingsvoordeel

opleveren en nemen de verhouding ten opzichte van de totale activa.

De vijfde hypothese, namelijk dat ondernemingen met een lagere winstgevendheid meer

bankschulden gebruiken werd gemeten aan de hand van de proxie winst / verlies van het

boekjaar ten opzichte van de totale activa. De theorieën gelden net zoals bij de vorige

hypothesen bij alle bankschulden en de bankschulden op ten hoogste 1 jaar; de theorieën van

Diamond en Rajan gaan in deze gevallen dus op. Bij bankschulden op meer dan 1 jaar is deze

determinant niet significant.

De laatste hypothese die stelt dat ondernemingen met veel handelskredieten minder gebruik

maken van bankschulden gaat hier bij alle afhankelijke variabelen op. Petersen en Rajan hun

gedachtengoed werd dus volledig bevestigd voor Belgische ondernemingen.

De belangrijkste determinanten van het gebruik van bankschulden in Belgische

ondernemingen zijn op basis van het empirisch onderzoek de volgende:



Algemeen besluit

85

(1) Hoe meer handelskredieten hoe minder bankschulden

(2) Hoe groter een onderneming en hoe beter de reputatie hoe meer

bankschulden in tegenstelling tot de literatuur

(3)  Een hogere winstgevendheid en een groter belastingsschild zorgen voor

een lager gebruik van bankschulden

De conclusies uit dit onderzoek zijn slechts gedeeltelijk gelijklopend met de

wetenschappelijke literatuur. Het meest opvallende is dat grotere ondernemingen juist meer

bankschulden zullen gebruiken.
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Regression
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Regression
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Regression
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Coefficientsa
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Regression
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WINSTRA
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RATVAST
A, REPUT,
HANDSC
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E
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Model
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Coefficientsa
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(Constant)

RATVASTA
PERSONEL
REPUT
WINSTRAT

RATNONDE
HANDSCH

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardi
zed

Coefficien
ts

t Sig.

Dependent Variable: GRKRSCHa. 



Bijlage 4

Bijlage 4.1:

Regression

Variables Entered/Removedb

TOTACT,
WINSTRA
T,
HANDSC
H, REPUT,
RATNOND
E,
RATVASTA

a

, Enter

Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: KLKRESCHb. 

Model Summary

,187a ,035 ,032 ,1358
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), TOTACT, WINSTRAT,
HANDSCH, REPUT, RATNONDE, RATVASTA

a. 

ANOVAb

1,286 6 ,214 11,611 ,000a

35,394 1918 1,845E-02

36,679 1924

Regression
Residual

Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), TOTACT, WINSTRAT, HANDSCH, REPUT, RATNONDE,
RATVASTA

a. 

Dependent Variable: KLKRESCHb. 

Coefficientsa

,116 ,009 12,468 ,000
-2,91E-02 ,013 -,056 -2,200 ,028
2,550E-04 ,000 ,022 ,976 ,329
-4,94E-02 ,015 -,079 -3,347 ,001

-,164 ,035 -,117 -4,668 ,000
-8,33E-02 ,013 -,154 -6,277 ,000
1,062E-09 ,000 ,016 ,680 ,497

(Constant)
RATVASTA
REPUT

WINSTRAT
RATNONDE
HANDSCH
TOTACT

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardi
zed

Coefficien
ts

t Sig.

Dependent Variable: KLKRESCHa. 



Bijlage 4.2:

Regression

Variables Entered/Removedb

LNPERS,
WINSTRA
T,
RATVAST
A, REPUT,
HANDSC
H,
RATNOND
E

a

, Enter

Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: KLKRESCHb. 

Model Summary

,187a ,035 ,032 ,1359
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), LNPERS, WINSTRAT,
RATVASTA, REPUT, HANDSCH, RATNONDE

a. 

ANOVAb

1,281 6 ,214 11,569 ,000a

35,398 1918 1,846E-02

36,679 1924

Regression
Residual

Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), LNPERS, WINSTRAT, RATVASTA, REPUT, HANDSCH,
RATNONDE

a. 

Dependent Variable: KLKRESCHb. 

Coefficientsa

,111 ,016 7,028 ,000

-2,93E-02 ,013 -,056 -2,214 ,027
2,437E-04 ,000 ,021 ,895 ,371
-5,00E-02 ,015 -,080 -3,377 ,001

-,165 ,035 -,118 -4,719 ,000

-8,49E-02 ,013 -,157 -6,398 ,000
8,455E-04 ,002 ,011 ,470 ,639

(Constant)

RATVASTA
REPUT
WINSTRAT
RATNONDE

HANDSCH
LNPERS

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardi
zed

Coefficien
ts

t Sig.

Dependent Variable: KLKRESCHa. 



Bijlage 4.3:

Regression
Variables Entered/Removedb

PERSONE
L,
HANDSC
H,
WINSTRA
T, REPUT,
RATNOND
E,
RATVASTA

a

, Enter

Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: KLKRESCHb. 

Model Summary

,189a ,036 ,033 ,1358
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), PERSONEL, HANDSCH,
WINSTRAT, REPUT, RATNONDE, RATVASTA

a. 

ANOVAb

1,306 6 ,218 11,804 ,000a

35,373 1918 1,844E-02

36,679 1924

Regression
Residual

Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), PERSONEL, HANDSCH, WINSTRAT, REPUT, RATNONDE,
RATVASTA

a. 

Dependent Variable: KLKRESCHb. 

Coefficientsa

,116 ,009 12,475 ,000
-3,02E-02 ,013 -,058 -2,292 ,022
3,686E-04 ,000 ,032 1,387 ,166
-4,95E-02 ,015 -,079 -3,351 ,001

-,166 ,035 -,119 -4,744 ,000
-8,47E-02 ,013 -,157 -6,423 ,000
-3,14E-08 ,000 -,029 -1,258 ,209

(Constant)
RATVASTA
REPUT

WINSTRAT
RATNONDE
HANDSCH
PERSONEL

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardi
zed

Coefficien
ts

t Sig.

Dependent Variable: KLKRESCHa. 


