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Inleiding 1 

Inleiding 

 

 

De management buyout (MBO) is een techniek die op het einde van de jaren ’60 en het 

begin van de jaren ’70 in de Verenigde Staten ontstond en met een aantal jaren vertraging 

ook naar het Verenigd Koninkrijk overwaaide. Bij een MBO wordt de onderneming (of 

een divisie van een grotere onderneming) overgenomen door het huidige management. 

Sinds het begin van de jaren ’90 komt het fenomeen ook op gang in continentaal Europa, 

eerst in Frankrijk en Nederland, daarna ook in België. MBOs zijn een belangrijk 

fenomeen. Het aantal MBOs is de laatste jaren sterk gestegen en MBOs zullen in de 

toekomst enkel nog aan belang toenemen. 

 

Het is een bijzondere vorm van bedrijfsovername aangezien het zittende management een 

goed beeld heeft van de onderneming en de opportuniteiten in de toekomst. Vaak is 

aanvullend kapitaal noodzakelijk. Dit kan worden aangetrokken bij financiële instellingen 

of onder vorm van durfkapitaal of private equity, verstrekt door externe investeerders. De 

MBO vormt een zeer belangrijk instrument voor de herstructurering van de onderneming 

en de overdracht van het eigenaarschap.  

 

De Europese markten zijn niet homogeen en er bestaan enorme verschillen inzake het 

aantal MBOs tussen de verschillende Europese landen. De bedoeling van deze scriptie is 

een antwoord te vinden op de vraag waarom buyouts in bepaalde landen een veel 

voorkomend fenomeen zijn, terwijl ze in andere landen slechts sporadisch voorkomen. Er 

wordt voornamelijk gekeken naar de West-Europese situatie. Heel wat studies kijken naar 

de determinanten van buyouts. Het gaat hierbij echter hoofdzakelijk om studies op micro-

niveau. Wij wensen daarentegen buyouts te onderzoeken op macro-niveau. We bestuderen 

voor de verschillende Europese landen de rol van het institutioneel kader waarbinnen 

buyouts plaatsvinden en de invloed hiervan op het aantal buyouts. 

 

Het onderzoek in dit werk is een causaal, kwantitatief onderzoek. Voor de 

gegevensverzameling wordt een beroep gedaan op de jaarlijkse publicaties van EVCA 

(European Private Equity and Venture Capital Association) en CMBOR (Centre for 

Management Buy-Out Research) die cijfers geven van het aantal buyouts in de 
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verschillende Europese landen. Deze bronnen worden aangevuld met andere gegevens die 

betrekking hebben tot corporate governance, private equity, etc. 

 

Deze scriptie bestaat uit twee basisdelen. Het eerste deel betreft een literatuurstudie waarin 

een aantal verschillende aspecten van de MBO worden besproken. Het tweede deel is een 

empirisch onderzoek. 

 

Het literatuuronderzoek is onderverdeeld in vier subsecties. In de eerste sectie wordt 

gedefinieerd wat een MBO precies inhoudt en bespreken we het verschil met andere 

soorten buyouts. In de tweede sectie wordt kort gekeken naar de Belgische en West-

Europese situatie wat MBOs betreft. Hierna wordt in sectie drie aangegeven wat de 

beweegredenen zijn die aanleiding kunnen geven tot het ondernemen van een MBO. De 

institutionele context van de verschillende Europese landen en de invloed hiervan op de 

MBO vormen het onderwerp van sectie vier. Vervolgens worden in sectie vier een aantal 

hypotheses geformuleerd. Zij steunen op de theorieën over de redenen voor het 

ondernemen van een MBO besproken in sectie drie. Daarnaast worden een aantal andere 

institutionele factoren toegevoegd. Deze hypotheses houden verband met het aantal MBOs 

in de Europese landen. 

 

In deel twee worden vervolgens deze hypotheses getest aan de hand van univariate, 

bivariate en multivariate analyses. De resultaten van deze analyses worden besproken.  
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Hoofdstuk 1: Definities 
 
 
Robbie et al. (1994, blz. 216) definiëren een buyout algemeen als volgt: 

 

“We contend that the core characteristics are: first, the full or partial transfer of a 

firm’s assets, embodied in operational business units, to a new company 

established for the purpose of running them; second, a comparatively high reliance 

on debt-of one form or another-in the financial structure of the new company; 

allowing thirdly, the relative concentration of equity ownership, with managers 

and some participating institutions typically holding substantial voting blocks.” 

 

De term buyout verwijst naar het opkopen van (een deel van) de aandelen van een 

onderneming. Bovenstaande definitie omvat transacties gaande van zeer grote leveraged 

buyouts tot transacties waarbij eerder kleine ondernemingen worden overgenomen door 

een groep van managers. In zijn oorspronkelijke betekenis werd het begrip buyout 

voornamelijk gebruikt voor het beschrijven van het uitkopen van Amerikaanse bedrijven 

die genoteerd waren op de beurs1. 

 

1.1.  Management buyout 

 

Een definitie van management buyout of MBO wordt gegeven door Webb (1990, blz. 2): 

 

“The purchase of a firm or some of its assets, by an individual or management 

team which typically works for the firm. Usually the management team secures 

voting control of the new organisation. Usually too, most of the finance is secured 

on the assets or on the equity value of the new organisation, but these conditions 

are not mandatory.” 

 

 

                                                 
1 Het gaat hierbij om de zogenaamde public to private transacties: zie verder in hoofdstuk 1. 
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Met de toevoeging van ‘which typically works for the firm’ wordt de betrokkenheid van 

management teams van buiten de onderneming uitgesloten. Wanneer een extern 

management de controle over het bedrijf overneemt, verwijzen we naar de transactie als 

een management buy-in (MBI) (Renneboog et al., 2005). Het begrip MBO blijft geldig 

wanneer de in de definitie aangehaalde elementen zoals meerderheid in het stemrecht en 

de financieringsmethode (met zekerheden) zouden afwijken. Het enige dat volgens Webb 

met zekerheid kan worden gesteld is dat na de MBO de onderneming als een going 

concern zal geleid worden. Het kan dus niet het doel zijn van de kopers om de 

onderneming in stukken op te delen en te verkopen. 

 

Chiplin et al. (1988, blz. 32) definiëren een MBO als volgt: 

 

“The transfer of ownership of a firm, whereby the incumbent senior management, 

taking the initiative, acquire a majority equity stake, having previously held none 

or very little.” 

 

Een belangrijk element opgenomen in hun definitie is dat het uitkopend management voor 

de transactie geen of weinig aandelen in de onderneming mag bezitten. Hiermee wordt tot 

uitdrukking gebracht dat leiding en eigendom voor de MBO gescheiden zijn, en dat deze 

met de MBO verenigd worden. 

 

Er stellen zich echter 2 problemen bij deze definitie: vooreerst kan bezwaar worden 

gemaakt tegen het element initiatief uit de definitie, aangezien het initiatief voor een MBO 

niet noodzakelijk ligt bij het uitkopend management. Het initiatief kan net zo goed van de 

beleggers of van de verkoper komen. Het is best mogelijk dat de moederonderneming een 

divisie wil verkopen en het dochtermanagement hierin een opportuniteit ziet om zelf de 

controle over te nemen. Een ander voorbeeld is dit van het familiebedrijf dat geen 

opvolging vindt in de familie en het management aanspreekt in verband met het 

doorvoeren van een MBO. Bij een investor-led buyout (IBO), ook wel investors buyout 

genoemd, wordt het initiatief tot een MBO genomen door een groep externe 

kapitaalverschaffers. Het management wordt bij een IBO niet noodzakelijk betrokken bij 

de transactie. Een tweede probleem duikt op bij de eis dat het management na de uitkoop 

een meerderheid van de aandelen dient te bezitten.  
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Een andere, zeer algemene definitie van MBO wordt gegeven door Robbie en Wright 

(1996): 

 

“MBOs, broadly defined, involve the acquisition of an enterprise, primarily part of 

a larger group, typically by the senior management employed in it with funding 

provided partly by themselves but mainly through a mix of venture capital and 

debt.” 

 

Hier vinden we niet terug dat het initiatief genomen dient te worden door het management 

zelf, wat een juistere weergave is van de realiteit. Centraal in de begripsomschrijving van 

management buyout staat een klein team van managers die een reeds bestaande 

onderneming waar zij tewerkgesteld zijn, willen uitkopen om zo de meerderheid van het 

aandelenkapitaal te verkrijgen. Aangezien het budget van het management zelf meestal 

ontoereikend is om de buyout te financieren, worden zij hierbij traditioneel gesterkt door 

een combinatie van leveranciers van schulden en zogenaamde private equity investors. 

 

In de Verenigde Staten zijn de zogenaamde going private transacties of public to private 

transacties populair. De bestaande, dikwijls zeer verspreide groep aandeelhouders van een 

beursgenoteerde onderneming, wordt uitgekocht door managers van de betrokken 

onderneming, meestal financieel ondersteund door specialisten op het vlak van buyouts. 

De externe aandeelhouderspositie wordt verruild voor een interne aandeelhouderspositie. 

De beursnotering van de aandelen wordt na de uitkoop beëindigd en dikwijls wordt de 

open vennootschap gemuteerd in een besloten vennootschap (Bruining, 1992, blz. 20). 

Deze vorm van transactie wint de laatste jaren ook enorm aan  belang in Europa. 

 

1.2.  Leveraged buyout 

 

Wordt de koopsom van de transactie in aanzienlijke mate gefinancierd met vreemd 

vermogen, dan is er sprake van een leveraged management buyout (LMBO). Gezien in de 

meeste gevallen het aangewende vermogen de eigen inbreng van het management 

overstijgt, zullen de meeste MBO’s dan ook LMBO’s zijn. In de literatuur wordt met een 

MBO doorgaans impliciet een LMBO bedoeld. Indien er bij de transactie geen 
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substantieel beroep wordt gedaan op vreemd vermogen, wordt hiervoor de term 

unleveraged buyout of UMBO gehanteerd. 

 

Meer algemeen is een leveraged buyout de uitkoop van een (deel van een) onderneming 

door één of meerdere personen waarbij de financiering in hoge mate met schulden plaats 

heeft zodat de uitgekochte onderneming na de transactie een meer dan ‘normale’ 

schuldgraad vertoont.  

 

Een definitie van leveraged buyout wordt gegeven door Loos (2005, blz. 11): 

 

“a transaction in which a group of private investors, typically including 

management, purchases a significant and controlling equity stake in a public or 

non-public corporation of a corporate division, using significant debt financing, 

which raises by borrowing against the assets and/or cash flows of the target firm 

taken private.” 

 

Een leveraged buyout kan bijgevolg best worden omschreven als een buyout met meer 

schuldfinanciering dan gewoonlijk. 

 

1.3.  Andere vormen van buyouts 

 

Het kan voorkomen dat werknemers aandelen verwerven in de onderneming. Dit kan door 

de verdeling van aandelen onder de werknemers, of door het opzetten van een employee 

stock ownership plan of ESOP (Chen en Kensinger, 1988). Men spreekt van management-

led employee buyout (MEBO) of employee buyout (EBO) wanneer de uitkopende 

managers ervoor kiezen het eigenaarschap van de aandelen te verruimen naar de 

werknemers. Werknemers verkrijgen gewoonlijk eigenaarschap over de onderneming door 

het inleveren van loon tegen aandelen (Gunderson et al., 1995). Deze vorm van buyouts 

komt voor bij die bedrijven waar het werknemersspecifieke aspect cruciaal is voor het 

succes van de onderneming. 
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Een joint buyout (JBO) betreft een samenwerking tussen het uitkopend management en 

een industriële partner van het bedrijf. Dit komt voornamelijk voor in sectoren waar niet 

enkel de vaardigheden van het management belangrijk zijn, maar ook grote 

investeringsbehoeften en hieraan gekoppeld, de sterke marktafhankelijkheid (bijvoorbeeld 

de markt van grondstoffen). De joint buyout dient hierbij de toekomstige onzekerheid 

inzake industrie-specifieke aspecten te reduceren (Devloo, 2006). 

 

Indien (een deel van) het zittend management samen met managers van buiten de 

onderneming de onderneming kopen, dan wordt dit een buy-in management buyout 

(BIMBO) genoemd (Bruining, 1992, blz. 20). 
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Hoofdstuk 2: Kort overzicht van de Belgische 
en West-Europese situatie 
 
 
Het Centre for Management Buy-Out Research (CMBOR) maakt deel uit van Nottingham 

University Business School en werd opgericht in 1986 met de doelstelling management 

buyouts op een objectieve wijze te controleren en analyseren. Het heeft in de loop der 

jaren een uitgebreide en gedetailleerde database ontwikkeld en levert ons een uniek 

overzicht van management buyouts en buy-ins in het Verenigd Koninkrijk en continentaal 

Europa. 

 

Tabel 1: Aantal, waarde en gemiddelde waarde buyouts in continentaal Europa 

(bron: CMBOR, European Buy-out Review Jan-Dec 2006, blz. 146) 

 

    Buyout       Buy-in       Totaal     
  Nr. Waarde Gem.   Nr. Waarde Gem.   Nr. Waarde Gem.   

    (€m) (€m)     (€m) (€m)     (€m) (€m)   

1990 368 5274.4 14.3  46 692.1 15.0   414 5966.5 14.4   

1991 318 5163.7 16.2  18 324.0 18.0   336 5487.7 16.3   

1992 382 4752.6 12.4  41 652.4 15.9   423 5405.0 12.8   

1993 408 5353.9 13.1  51 612.7 12.0   459 5966.6 13.0   

1994 396 6023.9 15.2  62 1672.2 27.0   458 7695.7 16.8   

1995 325 5366.8 16.5  49 891.9 18.2   374 6258.7 16.7   

1996 364 6609.1 18.2  63 3617.1 57.4   427 10226.2 23.9   

1997 436 10010.9 23.0  79 8727.0 110.5   515 18737.9 36.4   

1998 368 12440.8 33.8  156 8234.3 52.8   524 20675.1 39.5   

1999 334 14824.4 44.4  174 18090.7 104.0   508 32915.1 64.8   

2000 332 10174.6 30.6  171 25914.0 151.5   503 36088.6 71.7   

2001 335 7225.9 21.6  188 26968.6 143;5   523 34194.5 65.4   

2002 349 8993.0 25.8  215 33750.4 157.0   564 42743.4 75.8   

2003 332 9517.7 28.7  246 32727.7 133.0   578 42245.4 73.1   

2004 308 8771.3 28.5  305 41602.9 136.4   613 50374.2 82.2   

2005 296 9166.4 31.0  437 83707.0 191.5   733 92873.4 126.7   

2006 242 7202.6 29.8   510 114260.9 224.0   752 121463.5 161.5   
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Als we de situatie in continentaal Europa bekijken in Tabel 1, zien we dat het aantal 

buyouts (buyout en buy-in) is toegenomen sinds 1990. De waarde van de buyouts steeg 

fors in de loop van de jaren en kende een maximum in 2006 met 121,46 miljard euro. De 

gemiddelde waarde van de transacties bedroeg in dat jaar 161,5 miljoen euro.  

 

De MBO is een fenomeen dat vanuit de Verenigde Staten is overgewaaid naar het 

Verenigd Koninkrijk en pas later continentaal Europa heeft bereikt. Het grootste aantal 

buyouts in Europa vindt dan ook plaats in het Verenigd Koninkrijk (Tabel 2). Ook in 

Frankrijk en Duitsland komen reeds een groot aantal buyouts voor. In landen als 

Oostenrijk, Denemarken, Ierland, Noorwegen en Portugal blijft het aantal buyouts zeer 

beperkt.  

 

Tabel 2: Aantal buyouts/buy-ins in de verschillende Europese landen 

(bron: CMBOR, European Buy-out Review Jan-Dec 2006, blz. 147) 

 

Land 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006   

Oostenrijk 7 5 4 13 7 18 12 14 14 9   

België 10 19 16 19 25 24 20 37 28 30   

Denemarken 16 13 18 18 12 18 12 14 30 24   

Finland 32 16 19 15 23 29 28 27 33 19   

Frankrijk 140 149 149 131 126 125 141 160 228 214   

Duitsland 99 79 53 66 91 108 105 111 124 155   

Ierland 8 15 9 12 16 20 14 11 7 15   

Italië 25 32 43 31 18 39 44 43 45 51   

Nederland 61 75 65 79 60 62 74 74 85 87   

Noorwegen 6 4 8 7 9 12 16 12 16 21   

Portugal 3 5 6 5 1 6 5 3 5 6   

Spanje 23 37 30 28 37 42 52 34 50 53   

Zweden 20 24 32 25 48 25 24 38 39 39   

Zwitserland 65 51 56 54 50 36 31 35 29 29   

VK 709 690 658 623 643 639 713 706 690 676   

Totaal 1224 1214 1166 1126 1166 1203 1291 1319 1423 1428   
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Tabel 3 geeft de waarde van de buyouts in Europa weer. Een maximale waarde van         

160,3 miljard euro werd bereikt in 2006, waarvan 121,5 miljard euro in continentaal 

Europa. 

 

Tabel 3: Waarde buyouts/buy-ins in de verschillende Europese landen (€m) 

(bron: CMBOR, European Buy-out Review Jan-Dec 2006, blz. 147) 

 

Land 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006  

Oostenrijk 128 95 680 734 47 154 303 110 287 118  

België 414 820 2595 342 1744 517 1448 2270 4257 626  

Denemarken 263 267 2520 1313 500 1391 848 260 7089 13979  

Finland 440 560 1085 675 1047 480 1039 977 2164 1042  

Frankrijk 5288 6118 8426 6502 6387 15572 8767 11524 21623 31556  

Duitsland 3538 5230 4642 14879 7229 8252 11974 17915 12928 21577  

Ierland 69 243 1475 259 5021 4930 747 977 773 1323  

Italië 3121 670 2997 2560 1107 3430 7773 2940 17527 6878  

Nederland 1059 3397 2651 1856 4433 1899 4958 7618 10338 25866  

Noorwegen 180 22 225 1004 1429 142 308 430 470 2178  

Portugal 64 84 206 83 2 26 54 8 74 103  

Spanje 374 854 1715 941 1532 2069 934 2279 9391 5393  

Zweden 1375 970 2686 3169 3000 1116 2226 1485 4918 9794  

Zwitserland 2426 1347 1013 1772 715 2766 865 1584 1035 1032  

VK 17114 23270 26869 38419 31346 24851 23574 30155 35409 38837  

Totaal 35853 43947 59785 74508 65539 67595 65818 80532 128283 160302  

 

 

Wanneer we nu de Belgische situatie bekijken (Tabel 2 en 3), zien we een sterke toename 

van het aantal buyouts sinds 1997. Het hoogste aantal buyouts vinden we terug in 2004. 

Toen werden 37 buyouts ondernomen in België. De waarde van de buyouts kende een 

piek in 1999 met 2,59 miljard euro. In 2002 was er een significante daling in waarde van 

de buyouts van 1,7 miljard euro naar 517 miljoen euro. Na de maximale waarde van 4,257 

miljard euro in 2005, werd er in 2006 opnieuw een scherpe daling opgetekend tot 626 

miljoen euro. Het aantal buyouts vertoonde daarentegen een geringe toename van 28 in 

2005 naar 30 in 2006. 
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Tabel 4: Type van buyouts in continentaal Europa (€m) 

(bron: CMBOR, European Buy-out Review Jan-Dec 2006, blz. 148) 

 

Type 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006   

Familie & Privaat 126 172 130 120 95 92 117 146 242 239   

Buit. moederond. 72 75 69 70 97 104 99 86 89 67   

Lokale moederond. 204 163 171 178 214 204 189 230 205 233   

Privatisatie 8 8 4 4 3 3 4 1 5 4   

Publieke buy-in2 4 3 1 8 2 2 2 3 5 2   

Public to private 8 5 31 20 15 13 18 11 22 19   

Na faillissement 14 11 11 9 10 43 24 15 8 5   

Secundaire buyout3 10 21 29 33 30 30 62 72 112 138   

Onbekend 69 66 62 61 57 73 63 49 45 45   

Totaal 515 524 508 503 523 564 578 613 733 752   
 

 

Tabel 4 biedt ons meer inzicht in de verschillende soorten buyouts die voorkomen in 

continentaal Europa. Tot en met 2004 was de meest voorkomende soort buyout de buyout 

van een divisie van de lokale moederonderneming, met een aantal van 233 in 2006. De 

laatste jaren zien we dat ook het type familie en privaat, waarbij het management van een 

familiebedrijf het eigenaarschap over de onderneming verwerft, sterk frequent voorkomt. 

Dit type kende reeds een eerste piek in 1998 van 172. In de daaropvolgende jaren kende 

deze vorm een sterke terugval tot een dieptepunt van slechts 92 in 2002. We stellen een 

grote toename vast van 146 in 2004 naar 242 in 2005. Dit hoge aantal bleef ook in 2006 

ongeveer behouden, wat ertoe leidt dat dit het vaakst voorkomende type buyout is in 

continentaal Europa. 

 

 

                                                 
2 Men spreekt van een publieke buy-in of public buy-in wanneer een extern management team een 
beursgenoteerde onderneming overneemt en van de beurs haalt. 
3 Een secundaire buyout heeft plaats als een buyout onderneming na verloop van tijd een tweede buyout 
doorvoert om een exit-mogelijkheid te bieden aan de initiële investeerders. 
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Hoofdstuk 3: Redenen voor een management 
buyout 
 
 
In dit hoofdstuk worden de verschillende redenen aangehaald die aanleiding kunnen geven 

tot het doorvoeren van een buyout. Onderstaande redenen, opgesomd door Renneboog 

(2005), hebben hoofdzakelijk betrekking op MBOs van beursgenoteerde ondernemingen, 

zogenaamde public to private transacties of going privates. Naast de opmerkelijke 

verschillen zijn er echter belangrijke overeenkomsten tussen beursgenoteerde MBOs en 

andere vormen van MBOs. In beide gevallen neemt het management deel in het eigen 

vermogen van de onderneming, met als gevolg dat de scheiding tussen eigendom en 

leidinggeven vervaagt. De betrokkenheid van de nieuwe aandeelhouders en financiers 

vergroot en de druk op het management voor betere bedrijfsresultaten neemt toe. Indien er 

voor bepaalde hypotheses een duidelijk verschil wordt waargenomen, zal dit worden 

vermeld.  

In een laatste punt wordt nog een aanvulling bij de hypotheses van Renneboog gegeven 

met betrekking tot entrepreneurship als motivering voor een MBO. 

 

3.1.  ‘Tax benefit’ hypothese 

 

Lowenstein (1985) onderstreept het belang van de realiseerbare belastingbesparingen als 

grote beweegreden tot het doorvoeren van een MBO. Aangezien in de post-MBO-fase 

hoge intrestbetalingen gebeuren, die bovendien afgetrokken kunnen worden van de 

belastbare winst, worden enorme belastingvoordelen gerealiseerd. Deze 

belastingbesparingen concretiseren zich in een tax shield, dat resulteert in hogere 

kasstromen, met als gevolg een hogere snelheid van afbetaling van de schulden en een 

toename van de ondernemingswaarde (Bradley et al., 2004, blz. 403-404). Bovendien 

maken de totale verdisconteerde intrestbetalingen, die in mindering van de belastingen 

kunnen worden gebracht, een belangrijk deel uit van de totale premies die aan de 

aandeelhouders worden uitgekeerd (Kaplan, 1989). Het spreekt voor zich dat de mate 
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waarin de belastingbesparingen tot uiting komen, afhankelijk is van het fiscaal beleid en 

de marginale belastingspercentages waaraan de onderneming is onderworpen. 

 

3.2.  Agency costs-related hypotheses 

 

De agency theorie omvat 3 belangrijke hypotheses die de motivering van MBOs 

onderlijnen: de ‘incentive realignment’ hypothese, de controle hypothese en de ‘free cash 

flow’ hypothese. Er dient opgemerkt dat agency problemen vaker voorkomen bij publieke 

ondernemingen dan bij niet-beursgenoteerde ondernemingen. Een verklaring hiervoor is 

dat het eigenaarschap bij niet-beursgenoteerde ondernemingen (bv. familiebedrijven of 

kleine bedrijven) over minder aandeelhouders verspreid is dan bij beursgenoteerde 

ondernemingen, met een vlottere communicatie tussen de managers en de eigenaars van 

het bedrijf als gevolg. Agency problemen geven bijgevolg eerder aanleiding tot public to 

private transacties dan andere vormen van MBOs. 

 

3.2.1.  ‘Incentive realignment’ hypothese 

 

De belangenconflicten tussen managers en aandeelhouders in beursgenoteerde 

ondernemingen komen het eerst naar voor in een studie van Adam Smith in 1776. Berle en 

Means (1932) wijzen erop dat de scheiding tussen eigenaars van een onderneming en de 

leiding ervan noodzakelijk wordt naarmate een onderneming groter wordt. In complexe, 

open vennootschappen is het totale risico te groot om door een beperkt aantal personen 

gedragen te worden. Deze agency relatie wordt in de praktijk gekenmerkt door tal van 

conflicten omdat de doelstellingen van managers en aandeelhouders verschillen (Jensen en 

Meckling, 1976). 

 

DeAngelo et al. (1984) stellen in een studie over going private transacties dat managers in 

een beursgenoteerde onderneming niet altijd de mogelijkheid hebben om een 

proportioneel aandeel te verwerven in de winsten voortgebracht door de 

investeringsbeslissingen die ze nemen. Dit brengt negatieve effecten met zich mee. Door 

een MBO echter worden managers aandeelhouder van de onderneming en zal hun 

verloning gebonden zijn aan de resultaten van de onderneming. Dit zal hen de juiste 
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incentives geven en de agency kosten zullen gereduceerd worden (Jensen en Meckling, 

1976). 

 

Morck er al. (1988) suggereren echter dat een groot aandeel in het kapitaal door de 

managers ook een invloed kan hebben op het risicogedrag van managers. Als argument 

hiervoor halen ze aan dat individuele investeerders risico-avers zijn, maar toch bereid zijn 

risicovolle posities in te nemen in voldoende gediversifieerde portefeuilles. Indien 

managers nu een groot deel van hun persoonlijk vermogen investeren in de onderneming, 

is er een grote kans dat ze een te weinig gediversifieerde portfolio bezitten. Behoud van 

hun persoonlijk vermogen kan dan een belangrijke motivering zijn om projecten met een 

hoger risico (maar ook een hoger verwacht rendement) af te wijzen.  

 

3.2.2.  Controle hypothese 

 

Dit argument concentreert zich op de monitoring kosten die in verband worden gebracht 

met de principal-agent relatie en stelt dat de aandeelhouders in een publieke onderneming 

als volgt geconfronteerd worden met het free-rider probleem: de individuele 

aandeelhouder die actief aan monitoring doet, draagt zelf de kosten (tijd, inspanningen, 

geld), terwijl de voordelen van deze investering alle aandeelhouders ten goede komen 

(Grossman en Hart, 1980; Shleifer en Vishny, 1997).  

 

Going private transacties houden een vereniging in van eigenaarschap en leiding van de 

onderneming, met als gevolg dat er minder en grotere aandeelhouders zullen zijn. Die 

aandeelhouders zullen meer geneigd zijn om te investeren in monitoring om zo de 

resultaten van de onderneming te verbeteren. De risicokapitaalverschaffers of private 

equity capitalists zijn veel efficiënter in het verzamelen van de nodige informatie om het 

gedrag van de managers te controleren. Hun grote participaties leiden tot grotere winsten 

bij goede resultaten. Bovendien zijn hun participaties illiquide en kunnen ze deze niet 

eenvoudig verkopen wanneer de onderneming niet goed presteert. Ze hebben er bijgevolg 

alle belang bij dat de managers waardeverhogende beslissingen nemen (Wright en Robbie, 

1998). De managers zijn nu ook aandeelhouder en zullen zichzelf en hun collega’s beter 

monitoren. 
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3.2.3.  ‘Free cash flow’ hypothese 

 

Jensen (1986) definieert free cash flow als volgt: ‘cash flow in excess of that required to 

fund all projects that have positive net present value (NPV) when discounted at a relevant 

cost of capital’. Men spreekt van vrije kasstromen als alle rendabele investeringsprojecten 

(deze met een netto contante waarde (NCW) of NPV groter dan of gelijk 0) doorgevoerd 

zijn en er nog kasstromen beschikbaar zijn. Het ideale beleid zou er dan in bestaan deze 

kasstromen uit te keren aan de aandeelhouders. Wanneer de bezoldiging van de managers 

gebeurt op grond van de omzetgroei en niet op de groei van de winsten, zullen de vrije 

kasstromen geïnvesteerd worden in projecten met een negatieve netto contante waarde om 

zo de omzet te laten groeien (Murphy, 1985). 

 

Jensen (1986) legt ook de nadruk op deze free cash flow in zijn definitie van LBOs:  

 

“buyouts of firms or divisions of larger firms that have stable business histories 

and substantial free cash flow (ie., low growth prospects and high potential for 

generating cash flows)-situations where agency costs of free cash flow are likely to 

be high.”  

 

Daarmee suggereert Jensen dat LBOs aanleiding geven tot een nieuwe organisatievorm 

waarin (i) managers vrije kasstromen uitkeren aan de aandeelhouders onder de vorm van 

buyout premies, (ii) managers efficiënter presteren door de disciplinerende werking van 

schulden, en (iii) schuldeisers een incentive hebben om faillissementskosten en conflicten 

tussen aandeelhouders en schuldeisers te beperken omdat ze ook een aandeel in het eigen 

vermogen hebben door het gebruik van strip financing. Dit laatste is echter een heel 

Amerikaans fenomeen. 

 

Men veronderstelt bij deze gedachtegang dat MBO-kandidaten meer vrije kasstromen 

hebben en minder groeimogelijkheden (bij ondernemingen met veel groeimogelijkheden is 

de kans namelijk veel kleiner dat er geen projecten meer zijn met een positieve NCW) dan 

ondernemingen die geen kandidaat zijn voor het doorvoeren van een MBO. Het zou hier 

dan gaan om mature ondernemingen in stabiele markten (Jensen, 1993). Deze buyouts 

worden vaak efficiency buyouts genoemd omdat ze als doel hebben de free cash flow 
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efficiënter te benutten. De premies betaald in deze transacties dienen hierbij direct 

gerelateerd te zijn aan de vrije kasstromen. 

 

Het agency probleem is van deze aard dat de aandeelhouders er onvoldoende vertrouwen 

in hebben dat de managers de vrije kasstromen in positieve return leverende projecten 

zullen investeren. Aangezien de managers vrij kunnen handelen, leeft bij de 

aandeelhouders de vrees dat de free cash flows op zo een manier zullen worden 

aangewend dat het persoonlijk belang van de managers wordt gediend en niet de 

maximalisatie van de ondernemingswaarde. Het ondernemen van een MBO kan bijgevolg 

gezien worden als de oplossing van het agency probleem in organisaties met hoge vrije 

kasstromen. Wanneer de managers ook aandeelhouder worden, zullen deze de vrije 

kasstromen sneller uitkeren als dividenden. Bovendien zullen de toegenomen 

intrestbetalingen en schuldaflossingen na de buyout de vrije kasstromen doen dalen. 

 

De vraag dient echter gesteld in hoeverre ondernemingen over vrije kasstromen 

beschikken. De free cash flow hypothese impliceert immers dat de ondernemingen alle 

investeringsprojecten met een positieve netto contante waarde hebben uitgevoerd. Veel 

ondernemingen slagen hier in werkelijkheid niet in. 

 

3.3.  Transactiekosten hypothese 

 

DeAngelo et al. (1984) vermelden voor het eerst dat de kosten ,die kunnen worden 

vermeden door het omvormen van een onderneming in een private onderneming, de 

motivatie zijn van de zogenaamde going private beweging. Deze kosten bestaan 

hoofdzakelijk uit de informatiekosten die ten behoeve van de publicatieplicht (opgelegd 

door de transparantiewetgeving die van toepassing is op alle Europese beursgenoteerde 

ondernemingen) moeten worden gemaakt. Cruciaal is het argument dat de voordelen van 

toegang tot de publieke kapitaalmarkt niet opwegen tegen de kosten om verder te gaan als 

beursgenoteerde onderneming (Renneboog et al., 2005). Deze laatste zijn de 

transactiekosten die zijn geassocieerd met deze organisatievorm.  
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Indien dit transactiekosten-argument opgaat, kan men verwachten dat ondernemingen 

voor de financiering van de MBO de beurs niet langer nodig hebben. Hieruit kan worden 

afgeleid dat de kapitaalbehoefte kennelijk laag is, zodat het management uit eigen cash 

flow financiert of dat er op een andere manier dan de beurs in kapitaal wordt voorzien. 

Kieschnick (1989) nam geen statistisch significant lagere behoefte waar aan vreemd 

respectievelijk eigen vermogen, dit in tegenstelling tot wat de transactiekosten hypothese 

aanbrengt, zodat aan het transactiekosten-argument geen voorspellende waarde voor het 

ontstaan van de MBO wordt toegekend. Uiteraard zijn aan het ondernemen van een 

management buyout ook hoge transactiekosten verbonden.  

Het is evident dat de transactiekosten hypothese niet opgaat voor niet-beursgenoteerde 

ondernemingen (Bruining, 1992). 

 

3.4.  ‘Takeover defense’ hypothese 

 

Management buyouts kunnen ook gezien worden als een defensieve strategie tegen 

vijandelijke overnames. Managers kunnen een MBO doorvoeren om zich te verdedigen 

tegen een overname door een derde partij. Op die manier tracht het management onder 

meer zijn eigen werkzekerheid veilig te stellen. In veel overnames is het zo dat de 

overnemende onderneming een rationalisatie van het management van de nieuwe 

onderneming zal doorvoeren. Men gaat er hierbij vanuit dat de verkrijgende onderneming 

ook deze is met het efficiëntste management (Van Heck et al., 2001). De kans is groot dat 

de managers van de overgenomen onderneming zullen worden ontslagen. 

 

Er zijn echter voor zelfstandige, al dan niet beursgenoteerde, ondernemingen verscheidene 

mogelijkheden om zich tegen een overname te beschermen. Mogelijke maatregelen zijn 

het uitgeven van preferente aandelen ondergebracht in een stichting, certificering van      

aandelen, … De MBO hoeft daarvoor niet noodzakelijk te worden gebruikt (Bruining, 

1992). 

 

Een MBO valt, in het geval van dreiging van een vijandige overname, te verantwoorden 

als er sprake is van een grote mate van bedrijfsspecifiek karakter van het menselijk 

kapitaal, vooral dat van het management. In vele gevallen is dit laatste een essentieel 
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aspect voor het succes van de onderneming. Op die manier valt het te verstaan dat de 

continuïteit ervan een cruciale bron is van toegevoegde waarde van de onderneming. 

Aangezien menselijk kapitaal slechts gradueel kan worden verworven, is het fenomeen 

van jobcontinuïteit dan ook een noodzakelijke voorwaarde om deze toegevoegde waarde 

effectief te realiseren. De buyout wordt vanuit dit oogpunt niet enkel gezien als garantie 

voor de werkzekerheid van het management, maar ook als positieve impuls op het behoud 

van waarde en het daadwerkelijke beleid van de onderneming, gesteld de voorwaarde dat 

dit reeds zo was voor het doorvoeren van de MBO (Williamson, 1988). 

 

3.5.  ‘Undervaluation’ hypothese 

 

Asymmetrische informatie zal optreden tussen het management van de organisatie en 

externe partijen over de maximale waarde die kan worden gerealiseerd met de bestaande 

activa. De mogelijkheid bestaat dat het management, dat vanzelfsprekend over superieure 

inside information beschikt en zicht heeft op de verwachte toekomstige inkomsten, 

vaststelt dat de prijs van het aandeel ondergewaardeerd wordt in relatie tot het werkelijke 

potentieel van de onderneming. Lowenstein (1985) stelt dat wanneer het management de 

verwervende partij is, zij voor de aankondiging de prijs van het aandeel via 

boekhoudkundige en financiële technieken zal trachten te drukken. Het uitkopend 

management zal een lagere prijs aan de aandeelhouders betalen voor de uit te kopen 

onderneming op grond van informatie die alleen zij bezitten (Schadler en Karns, 1990). 

DeAngelo (1986) vindt geen statistisch significant bewijs van systematische manipulatie 

van de boekhoudkundige data voorafgaand aan een MBO door het zittende management. 

Zowel Barlow en Howe (1993) als Kaester en Liu (1996) stellen vast dat MBOs dikwijls 

worden voorafgegaan door een abnormaal hoge aankoop van aandelen door insiders, 

hetgeen bij buyouts ondernomen door externe partijen niet voorkomt. In deze vaststelling 

vinden zij een bevestiging van het bestaan van een verband tussen de verhandeling van 

aandelen voor de buyout en de informatie waarover het management van de MBO-

kandidaat beschikt. 
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3.6.  ‘Wealth transfer’ hypothese 

 

De hypothese van waardeverschuiving stelt dat MBOs een effect hebben op de relatieve 

welvaartsposities van de eigen en de vreemd vermogensverschaffers. De obligatiehouders 

of bondholders van een onderneming zouden verliezen leiden bij een MBO en deze 

verliezen komen ten goede aan het management. 

 

Forsyth (1986) argumenteert dat de premie, het gedeelte van de koopsom dat boven de 

marktwaarde wordt uitgekeerd, ten koste van de obligatiehouders wordt uitgekeerd aan de 

aandeelhouders. Na de MBO kent de onderneming een hoger risicoprofiel waardoor het 

vreemd vermogen daalt. De obligatieprijzen dalen ten gevolge van de toegenomen 

schuldgraad. Het argument uit deze bewering is gebaseerd op de gedachte dat het 

management na het ondernemen van de MBO een waardetransfer bewerkstelligt van de 

vreemd vermogenverschaffers naar de eigen vermogenverschaffers.  

Bruining (1992) ontkracht dit argument met de vaststelling dat de manager/eigenaar niet 

zal streven naar maximalisatie van het eigen vermogen maar naar maximalisatie van de 

waarde van de gehele onderneming. Hiervan profiteren zowel de aandeelhouders als 

obligatiehouders. 

 

In de literatuur is er echter geen eensgezindheid over de statistische significantie van deze 

hypothese. Travlos en Cornett (1993) stellen daadwerkelijk een verlies in waarde voor de 

obligatiehouder vast, terwijl Marais et al. (1989) geen daling terugvinden in de prijzen van 

obligaties uitgegeven door ondernemingen die een MBO ondergingen. Asquith en 

Wizman (1990) rapporteren significante verliezen voor onbeschermde obligaties na het 

doorvoeren van een buyout door de onderneming. Wanneer een obligatie niet volledig 

beschermd is door clausules die ervoor zorgen dat de obligatie altijd bevoorrecht blijft, 

reduceert een stijging van de schuldgraad zijn waarde. Franks en Torous (1989) wijzen er 

dan weer op dat de bevoorrechte positie en uitgebreide clausules niet noodzakelijk een 

garantie opleveren dat de faillissementsrechtbanken dit zullen handhaven. Bijgevolg zal 

ook voor een obligatie met prioriteitsclausules, die de onderneming ervan weerhouden om 

obligaties uit te geven van een zelfde of hogere seniority of voorrecht, deze clausules niet 

gerespecteerd worden in geval van financiële problemen. 
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In de empirische literatuur is weinig terug te vinden met betrekking tot andere 

waardeverschuivingen dan deze gerelateerd aan obligatiehouders. Shleifer en Summers 

(1988) suggereren dat nieuwe investeerders in overnames bestaande contracten tussen de 

onderneming en haar belanghebbenden verbreken. In het bijzonder gaat het hierbij over 

het personeel door het reduceren van het aantal werknemers en een vermindering van hun 

loon (Renneboog et al., 2005). 

 

3.7.  Ondernemerschap 

 

Het management is ontegensprekelijk de cruciale factor voor het welslagen van de MBO. 

Een noodzakelijke voorwaarde binnen de capaciteiten van het uitkopend management is 

de drang tot ondernemen of entrepreneurship. Wanneer het management zelfstanding wil 

ondernemen, kan het, als alternatief voor het opstarten van een nieuw bedrijf, overgaan tot 

de overname van het bestaande bedrijf met als voordeel dat het specifieke kennis en 

vaardigheden gemakkelijker verder kan benutten. De ‘nu of nooit’ gedachte aanwezig bij 

een éénmalige opportuniteit om eigenaar-manager te worden is dan bepalend, naast het 

streven naar hogere jobbevrediging en de persoonlijke ambitie (zichzelf bewijzen, status 

en aanzien) van de manager. Het bestaan van ondernemerschap is dan de belangrijkste, 

determinerende factor voor de MBO beweging (Ooghe, 1991). 

 

Een buyout kan ook noodzakelijk zijn om het ondernemerschap in een onderneming 

mogelijk te maken. In mature ondernemingen is het vaak moeilijk om innovaties door te 

voeren en om nieuwe mogelijkheden te benutten (Leonard-Barton, 1992). De MBO wordt 

in deze context gezien als een efficiënte methode om kosten te reduceren en een 

strategische heroriëntatie door te voeren in mature sectoren met onvoldoende groei- en 

investeringsmogelijkheden (Wright et al, 2001). De MBO leidt bijgevolg tot een 

heropleving en strategische innovatie van de onderneming. 

 

Bij de buyouts vanuit ondernemersoogpunt kunnen 2 soorten innovatiegedreven buyouts 

worden onderscheiden: de revitalization buyouts en de entrepreneurial buyouts (Wright et 

al., 2000, 2001). 
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In een revitalisation buyout worden de mogelijke veranderingen die het uitkopend 

management wil doorvoeren niet beschouwd als ondernemend, aangezien het hierbij gaat 

om veranderingen die reeds in andere bedrijven plaatshadden (Wright et al., 2001). 

Entrepreneurial buyouts vindt men terug bij ondernemingen die strategische innovaties 

ondernemen om groeimogelijkheden te benutten. Binnen deze sectie wordt nog een 

opdeling gemaakt tussen de entrepreneurial release buyout en de busted-tech buyout. 

Wright et al. (2001) omschrijven deze buyouts als volgt: 

 

Entrepreneurial release buyouts hebben betrekking op divisies van ondernemingen die 

geen centraal deel uitmaken van de strategie van de moederonderneming. Wanneer in zo’n 

onderneming een divisie met winstgevende en innoverende investeringen wordt 

benadeeld, kan dit aanleiding geven tot het ondernemen van een buyout van de divisie. 

Managers met een zekere zin voor ondernemerschap die zich ergeren aan de 

bureaucratische beslissingsneming in de onderneming zien hierin vaak een opportuniteit 

om eigenaar-manager te worden van een groeiende en innoverende onderneming. Deze 

vorm van buyouts gaat meestal gepaard met een lagere graad van schuldfinanciering, wat 

voordelig is aangezien innovatieve projecten doorgaans pas op langere termijn 

winstgevend zijn. 

Busted-tech buyouts vinden plaats in ondernemingen waar het management al voldoende 

incentives en vaardigheden heeft om innovaties na te streven. De buyout kan hier gezien 

worden als een methode om beter (financieel) toezicht te verkrijgen op de innovatieve 

projecten. 
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Hoofdstuk 4: Context van de verschillende 
landen 
 
 
Het aantal MBOs in Europa is de laatste jaren sterk gestegen. Zoals reeds eerder 

besproken in hoofdstuk 2 zijn de Europese markten niet homogeen en bestaan er 

belangrijke verschillen inzake het aantal buyouts tussen de verschillende landen (Wright et 

al., 1992). Het Verenigd Koninkrijk heeft veruit de meest ontwikkelde Europese buyout-

markt. Continentaal Europa boekte het laatste decennium een enorme vooruitgang. 

Frankrijk kent een sterke groei, evenals Italië, België en Zweden. In landen als Oostenrijk, 

Denemarken, Ierland, Noorwegen en Portugal blijft het aantal buyouts eerder beperkt.  

 

We wensen te onderzoeken waarom buyouts veel voorkomen in bepaalde landen en 

minder in andere landen. Heel wat studies kijken naar de determinanten van buyouts. Het 

gaat hierbij echter hoofdzakelijk om studies op micro-niveau. Een voorbeeld hiervan is 

een onderzoek van Singh (1990). Deze bekijkt variabelen op ondernemingsniveau zoals de 

kasstromen van de onderneming, de bedrijfsperformantie, de verkoopscijfers, … Wij 

wensen daarentegen buyouts te onderzoeken op macro-niveau. We bestuderen voor de 

verschillende Europese landen de rol van het institutioneel kader waarbinnen buyouts 

plaatsvinden en de invloed hiervan op het aantal buyouts. 

 

De institutionele omgeving heeft een significante invloed op organisaties (Hirsch, 1975). 

Er bestaan nog steeds grote institutionele verschillen tussen de Europese landen onderling. 

Op internationaal niveau resulteert het verschil in wetgevende structuur van de betreffende 

landen in sterk verschillende bedrijfseconomische omgevingen (Guillen en Schneper, 

2004). Het belang van de institutionele context van de verschillende landen op de buyout 

transactie en meer in het bijzonder op de ontwikkeling van private equity wordt 

beschreven in studies van Bruton et al. (2005), Cumming (2003) en Jeng en Wells (2000).  

 

Het belang van de onderzoeksvraag blijkt uit de economische en sociale impact van 

management buyouts. Het rapport van EVCA (Survey of the economic and social impact 

of management buyouts and buyins in Europe, 2001) onderzoekt en beschrijft de 
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economische en sociale gevolgen van buyouts. De MBO vormt een zeer belangrijk 

instrument voor de herstructurering van de onderneming en de overdracht van het 

eigenaarschap. Op die manier kan economische groei worden bewerkstelligd. Bijgevolg 

leiden buyouts tot een hogere dan gemiddelde performantie en competitiviteit van de 

onderneming, toegenomen werkgelegenheid, toegenomen betrokkenheid van de 

werknemers bij de bedrijfsprocessen en de creatie van toegevoegde waarde. Ook op 

macro-niveau leiden buyouts tot economische groei. 

 

De onderzoeksvraag waarop we een antwoord wensen te vinden luidt als volgt: 

 

Welke institutionele factoren spelen een belangrijke rol voor het aantal 

MBOs in de verschillende Europese landen? 

 

Om dit te kunnen onderzoeken worden een aantal hypotheses geformuleerd die steunen op 

de theorieën over de redenen voor het ondernemen van een management buyout, 

besproken in hoofdstuk 3. Daarnaast worden een aantal andere institutionele factoren 

toegevoegd. Deze hypotheses houden verband met het aantal buyouts in de Europese 

landen. Voor een aantal hypotheses blijkt het nuttig de betreffende hypothese verder op te 

splitsen naar een bepaalde categorie van buyouts. 

 

Dit hoofdstuk is als volgt opgebouwd. In een eerste punt wordt dieper ingegaan op de 

Europese situatie aangaande ondernemerschap en de mate waarin ondernemerschap een 

invloed uitoefent op de economische groei van een land. Een tweede punt tracht een beeld 

te geven van de voornaamste aspecten van private equity. Hierna wordt corporate 

governance gedefinieerd en gesitueerd in een Europees kader. In een vierde punt wordt de 

accounting omgeving, waarbinnen de MBO transactie plaatsvindt, besproken. Een vijfde 

punt handelt over de fiscale omstandigheden van de verschillende landen en de mate 

waarin deze gunstig zijn voor de MBO transactie. Vervolgens bepreken we de legitimiteit 

van de MBO-transactie. In een zevende punt wordt de financiële structuur van de 

Europese landen besproken. Ten slotte worden enkele socio-culturele aspecten 

onderzocht.  
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4.1.  Ondernemerschap 

 

Ondernemerschap vormt een constante bron van welvaartscreatie voor een land. Het gaat 

hierbij om jobcreatie en belangrijke impulsen aan innovaties in de desbetreffende 

bedrijfssector (Ooghe en Crijns, 1997). 

 

Er zijn tal van factoren die de slaagkansen van een ondernemer bepalen. Naast de 

karakteristieken van de ondernemer zelf spelen talrijke factoren in zijn omgeving hierbij 

een doorslaggevende rol. Deze zijn bepalend voor de ondernemersactiviteit, de 

zogenaamde entrepreneurial activity, van een land (GEM report, 2000). In de Europese 

ondernemersomgeving wordt verondersteld dat factoren zoals overheidsreglementeringen 

en de administratieve belasting (red tape), de fysieke infrastructuur 

(communicatiekanalen, logistieke faciliteiten), professionele infrastructuur (banken, 

verzekeringen, consultancy), opleiding, sociale en culturele normen e.d. een belangrijke 

rol spelen (Meuller en Thomas, 2000).  

 

De Global Entrepreneurship Monitor (GEM) onderzoekt waar het klimaat voor 

ondernemers het gunstigst is. Hieruit blijkt dat Europa allesbehalve 

ondernemersvriendelijk is. Op basis van kenmerken zoals pro-actief ondernemerschap en 

mogelijkheden tot innovatie, worden de landen van de wereld opgedeeld in drie groepen. 

Tot de eerste groep behoren landen zoals de Verenigde Staten, Israël en Canada. 

Ondernemerschap, stellen de onderzoekers, wordt er beschouwd als een karakteristiek van 

het economisch en persoonlijk leven. Mensen die een eigen bedrijf starten of investeren in 

de opstart van een onderneming zijn er schering en inslag. De tweede groep, waartoe het 

Verenigd Koninkrijk en Italië behoren, staat iets minder open ten opzichte van 

ondernemerschap. Bij de derde groep wordt ondernemerschap beschouwd als een 

structurele en culturele anomalie. Een bedrijf oprichten of investeren in een start-up is 

eerder uitzondering dan regel. De meeste landen van de Europese Unie -ook België- 

behoren tot deze laatste categorie (Crijns en Verzele, 2001).  

 

Zoals reeds eerder gesteld in sectie 3.7. vormt het ondernemerschap aanwezig bij het 

zittende management een belangrijk perspectief in het ondernemen van de MBO. 
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Aangezien de verschillende Europese landen sterke verschillen vertonen inzake 

ondernemerschap, kunnen we aannemen dat de mate van ondernemerschap aanwezig in 

een land een invloed zal hebben op het aantal buyouts. Dit leidt tot: 

 

Hypothese 1:  Indien een land meer ondernemend is, zullen er meer MBOs 

worden ondernomen. 

 

Een divisionele buyout vindt plaats in een divisie van de moederonderneming, waarbij de 

divisie, met winstgevende en innoverende investeringen, wordt benadeeld. Managers met 

zin voor ondernemerschap zien de bureaucratische beslissingneming in de onderneming 

als een permanente beperking voor de groei van de divisie. Zij zien hierin een 

opportuniteit om eigenaar-manager te worden van een groeiende en innoverende 

onderneming (Wright et al., 2000). We verwachten dat de invloed van het 

ondernemerschap aanwezig bij het management meer opmerkelijk zal zijn voor het aantal 

divisionele buyouts. Dit leidt tot: 

 

Hypothese 2: Indien een land meer ondernemend is, zullen er meer divisionele 

MBOs worden ondernomen. 

 

 

4.2.  Private equity 

 

4.2.1.  Begrip, bronnen en aanwending van private equity fondsen 

 

Jeng en Wells (2000, blz. 243) omschrijven private equity als volgt: 

 

“Private equity investments are investments by institutions or wealthy individuals 

in both publicly quoted and privately held companies. Private equity investors are 

more actively involved in managing their portfolio companies than regular, 

passive retail investors. The main types of financing included in private equity 

investing are venture capital and management and leveraged buyouts.” 
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De private equity groepen werken hoofdzakelijk met geld dat ze ophalen bij vermogende 

particulieren, verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen, overheidsinstellingen, andere 

institutionele beleggers en zo meer (Kumar et al., 2002). Een nieuwe trend is ook dat de 

onafhankelijke private equity firma’s naar de beurs trekken om daar geld op te halen, met 

gemengd succes overigens.  

 

In 2002 werd meer dan 27 miljard euro geïnvesteerd in private equity fondsen, wat van 

Europa, na de Verenigde Staten, de meest ontwikkelde private equity markt maakt. Meer 

dan 90 procent van de Europese private equity fondsen worden aangewend door buyouts 

en andere later stage investeringen. Deze domineren overduidelijk betreffende de 

aanwending van private equity in Europa (Lerner et al., 2005). De reden voor het 

investeren van een relatief hoog bedrag in buyouts is dubbel: vooreerst kan voor het 

doorvoeren van een buyout een relatief hoog bedrag voor een relatief korte tijd 

geïnvesteerd worden. Berekeningen hebben aangetoond dat de gemiddelde 

investeringsperiode van private equity kapitalisten in buyouts in Europa ongeveer drie tot 

vier jaar bedraagt, terwijl dit bij early stage investments kan oplopen tot meer dan 7 jaar 

(Brooks, 1999). Daarnaast wordt er traditioneel minder medewerking vereist van de 

private equity investeerders in buyout transacties dan in zuivere venture capital 

investeringen (early stage investments). Investeren in buyouts betekent voor de private 

equity groepen bijgevolg meer zekerheid (gezien de kortere investeringsperiode) en meer 

gemak (gezien de gevorderde ontwikkelingsfase van bedrijven die een buyout 

doorvoeren).  

 

Er bestaan echter nog steeds grote verschillen tussen de Europese landen onderling. Groot-

Brittannië heeft de grootste en meest ontwikkelde private equity markt, gevolgd door de 

snelgroeiende markten in Frankrijk en Duitsland. Overigens blijkt dat de meeste buyouts 

met private equity financiering voorkomen in Groot-Brittanië, Frankrijk, Italië en 

Duitsland. Daarenboven nemen ook in Zweden en Nederland buyouts een grote proportie 

van de private equity fondsen in beslag.  
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4.2.2.  Functie en economisch belang 

 

Private equity was oorspronkelijk vooral een Angelsaksisch fenomeen: de meeste 

overnamedeals vonden plaats in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. De 

fondsen zijn volop bezig hun actieterrein uit te breiden tot continentaal Europa.        

Private equity heeft vandaag een niet te onderschatten impact op het wereldwijde 

economische en financiële systeem. De opmars ervan de jongste jaren is te danken aan de 

gunstige economische omgeving.  

 

De rol van private equity groepen in de MBO-transactie is niet onbelangrijk. Zij staan het 

managementteam tijdens en na het buyout-proces bij in het overnemen van de 

onderneming. En dit tot wanneer zij een bepaald, door hen vooropgesteld, rendement 

hebben behaald. De private equity investeerder participeert voor een beperkte tijd in het 

overgenomen aandelenkapitaal van de onderneming. Het bijzondere hieraan is dat hij 

hiermee niet enkel waarde toevoegt aan de onderneming maar ook actief aan monitoring 

doet, dit in tegenstelling tot de gewone aandeelhouder (Wright en Robbie, 1998). Op die 

manier verhogen zij de post-buyout performantie van de ondernemingen (Cotter en Peck, 

2000). 

 

4.2.3.  Hypothese 

 

De resultaten van een studie van Cressy et al. (2005) tonen aan dat ondernemingen die een 

buyout doorvoerden, gefinancierd door professionele private equity fondsen, betere 

bedrijfsresultaten zullen voorleggen. Ook Wright et al. (1997) vinden statistische 

significantie voor de invloed van private equity op de post-buyout performantie van de 

onderzochte ondernemingen. Zoals reeds eerder vermeld bestaan er nog steeds enorme 

verschillen in beschikbaarheid van private equity tussen de Europese landen. Gezien het 

grote belang van private equity ter financiering van de buyout transactie, verwachten we 

dat de mate van beschikbaarheid van private equity een invloed zal hebben op het aantal 

buyouts. Dit leidt tot: 

 

Hypothese 3: Naarmate er meer private equity kapitaal beschikbaar is in een 

land, zullen er meer MBOs plaatshebben. 
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4.3.  Corporate Governance 

 

4.3.1.  Begrip 

 

Het concept ‘corporate governance’ of, in het Nederlands, ‘deugdelijk bestuur’ of 

‘behoorlijk bestuur’, kent de laatste tijd sterk toegenomen aandacht. Het is uitgegroeid tot 

een belangrijke prioriteit voor onderzoekers in financiën, management en recht. Hun doel 

is het vinden van een optimaal organisatiemodel dat zowel de rechten van de 

aandeelhouders verdedigt als de economische efficiëntie verhoogt (Hess en Impavido, 

2003). Een eensluidende, alomvattende definitie voor de term ‘corporate governance’ is 

moeilijk te geven. Door de toonaangevende rol inzake corporate governance van het 

Cadbury rapport en de bijhorende “Code of Best Practices” in het Verenigd Koninkrijk is 

de definitie van dit rapport een geschikte omschrijving van het begrip. 

 

Corporate governance wordt hierin als volgt gedefiniëerd: 

 

“The system by which companies are directed and controlled. Boards of directors 

are responsible for the governance of their companies. The shareholders’ role in 

governance is to appoint the directors and the auditors and to satisfy themselves 

that an appropriate governance structure is in place (Report of…, 1992, blz. 14)”.  

 

Het aandachtsgebied van corporate governance bestaat uit de relaties tussen de 

verschillende partijen in een onderneming. Bij deze relaties is het voornamelijk de 

zogenaamde ‘Corporate Governance Tripod’ welke bestaat uit het management, de raad 

van bestuur en de aandeelhouders die centraal staat. Grondslag hiervoor is de agent-

principal relatie tussen het management en de aandeelhouder. Daarnaast wordt ook nog 

rekening gehouden met andere stakeholders waarbij men de onderneming plaatst in een 

ruimere economische omgeving. Tussen de diverse partijen kunnen immers 

belangenconflicten ontstaan waardoor men in een situatie kan terechtkomen waarin de 

onderneming niet langer de juiste doelstellingen nastreeft. Daarom moet corporate 

governance niet gezien worden als een doel op zich, maar wel als een middel waarmee 
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ondernemingsdoelstellingen en strategie kunnen worden gerealiseerd (Van den Berghe en 

De Ridder, 2002). 

 

4.3.2.  Het belang van corporate governance voor private equity 

 

Het belang van corporate governance situeert zich op verschillende gebieden. Voor private 

equity heeft corporate governance een belangrijke impact. In een studie van Guillén en 

Schneper (2001) argumenteren beide dat de graad van bescherming van investeerders en 

corporate governance de mate waarin deze investeerders kapitaal beschikbaar stellen voor 

de financiering van ondernemingen zal beïnvloeden. Deze bevindingen worden 

ondersteund in studies van Guillén en Guler (2005), Cumming (2003) en Bruton et al. 

(2005). Deze laatste stellen daarnaast ook dat het verschil in corporate governance tussen 

individuele landen leidt tot een verschil in beschikbaarheid van private equity. 

 

4.3.3.  Internationaal kader 

 

La Porta et al. (1999) wijzen in hun studie over corporate ownership op de aanzienlijke 

verschillen inzake corporate governance tussen de verschillende landen. Doch, wereldwijd 

wordt al geruime tijd aandacht geschonken aan corporate governance. In de Verenigde 

Staten werden reeds in de jaren 1980 inspanningen gedaan naar aanleiding van foute 

praktijken aangaande de jaarrekening van diverse ondernemingen. Hierna volgde het 

Verenigd Koninkrijk dat met het opstellen van het Cadbury rapport, in 1992, een 

belangrijke mijlpaal vormde. In de ons omringende landen zijn tevens talrijke initiatieven 

genomen. Zo werden in Nederland het Peters rapport en de commissie Tabaksblad 

opgesteld. In Frankrijk werden met het Viénot rapport en het Marini rapport eveneens een 

aanzet tot een meer deugdelijk bestuur gegeven (Wymeersch, 1998).  

 

Naast de diverse nationale initiatieven worden ook door internationale instellingen 

algemene richtlijnen en principes weergegeven. Toonaangevend zijn de corporate 

governance principes van de OESO. Daarnaast heeft de Europese Commissie een 

Europese code inzake corporate governance opgesteld. Het actieplan van de Europese 

Commisie aangaande modernisering van het vennootschapsrecht en corporate governance 

in de Europese Unie van mei 2003 stelt een aantal maatregelen voorop die het 
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concurrentievermogen en de efficiëntie van de bedrijven in de EU moeten verbeteren. Het 

actieplan is opgebouwd rond twee sleutelbegrippen. Een eerste is het verbeteren van de 

transparantie, een tweede omvat het versterken van de rol van de onafhankelijke 

bestuurder (Schaub, 2003). 

 

4.3.4.  Hypothese 

 

Voor corporate governance kunnen twee tegengestelde redeneringen worden gevolgd tot 

het formuleren van de hypotheses. Voor de opbouw hiervan baseren we ons op de agency 

conflicten, besproken in sectie 3.2. (Jensen en Meckling, 1976). Agency problemen 

betreffen de belangenconflicten tussen managers en aandeelhouders aangezien de 

doelstellingen van de beide partijen sterk verschillen. Een eerste redenering houdt in dat 

de toenemende mate van corporate governance de agency conflicten binnen de 

onderneming zullen reduceren (La Porta et al., 1999). Bijgevolg zullen minder buyouts 

plaatsgrijpen. Dit leidt tot: 

 

Hypothese 4a: Naarmate corporate governance beter is in een land, zullen er 

minder MBOs worden ondernomen. 

 

 

Daarnaast kan worden gesteld dat MBOs dikwijls worden ondernomen door managers die 

informatie achterhouden en handelen uit eigenbelang. Een toenemende mate van corporate 

governance leidt dan tot een toenemend vertrouwen aanwezig bij de aandeelhouder dat 

deze niet zullen worden benadeeld bij het ondernemen van een MBO door het 

management (LaPorta et al., 1999). Dit leidt tot: 

 

Hypothese 4b: Naarmate corporate governance beter is in een land, zullen er 

meer MBOs worden ondernomen. 

 

 

We verwachten dat de invloed van corporate governance meer opmerkelijk zal zijn voor 

de zogenaamde going privates of public to private transacties (DeAngelo et al., 1984), 
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aangezien agency problemen meer voorkomen bij publieke ondernemingen dan bij niet-

beursgenoteerde ondernemingen.  

 

Dit leidt analoog voor hypothese 4a tot: 

 

Hypothese 5a: Naarmate corporate governance beter is in een land, zullen er 

minder public to private transacties worden ondernomen. 

 

 

De omgekeerde redenering die leidde tot hypothese 4b leidt nu analoog tot: 

 

Hypothese 5b: Naarmate corporate governance beter is in een land, zullen er 

meer public to private transacties worden ondernomen. 

 

 

4.4.  Accounting omgeving 

 

In een studie van Burgstahler et al. (2005) wordt onderzoek verricht naar de kwaliteit van 

rapportering voor zowel publieke als private ondernemingen in de EU. Zij stellen dat 

accounting standaarden de primaire input vormen voor hoge kwaliteit-accounting. 

Financiële rapportering of financial disclosure omvat een periodieke publicatie van 

bedrijfsspecifieke informatie op een vrijwillige of verplichte basis. De beschikbaarheid 

van deze informatie wordt hierbij gezien als de sleuteldeterminant van de efficiëntie van 

economische beslissingen en de groei van de economie in een land (Bushman et al., 2004). 

Ondanks de vele inspanningen voor harmonisatie van accounting standaarden binnen de 

Europese Unie, bestaan nog steeds grote verschillen tussen de Europese landen onderling 

inzake wetgeving voor financiële rapportering.  

 

Het ondernemen van een MBO is een risicovol project. Wanneer de markt geen goede 

informatie heeft van de ondernemingen die een MBO willen doorvoeren, zullen 

investeerders een hoge risicopremie eisen. Dit resulteert in een duurdere fondsenwerving 

voor de betrokken ondernemingen. Deze kosten van asymmetrische informatie kunnen 
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worden gereduceerd indien het land, waarin de onderneming haar economische activiteit 

uitvoert, strenge accounting regels hanteert. Met een goede wetgeving inzake financiële 

rapportering zullen private equity investeerders minder tijd dienen te besteden aan het 

verzamelen van informatie voor de monitoring van hun investeringen (Jeng en Wells, 

2000). Dit leidt tot: 

 

Hypothese 6: Naarmate de accounting standaarden in een land strenger zijn, 

zullen er meer MBOs worden ondernomen. 

 

 

4.5.  Fiscaliteit 

 

Zoals reeds eerder besproken in hoofdstuk 3 vormt de ‘tax benefit’ hypothese 

(Lowenstein, 1985) een belangrijke motivering voor het doorvoeren van een MBO. De 

mate waarin de belastingbesparingen tot uiting komen is uiteraard afhankelijk van het 

gevoerde fiscaal beleid in het desbetreffende land. Een studie van EVCA (Benchmarking 

European Tax and Legal Environment, 2006) biedt een overzicht en vergelijking van de 

huidige status van de wetgeving en het fiscaal beleid van de verschillende Europese 

landen. Enkel wanneer de fiscale omgeving van de verscheidene Europese landen gunstig 

is, zal een werkelijke pan-Europese private equity industrie haar potentiële capaciteit 

bereiken en een bijdrage leveren tot de Europese economie. In de studie werd onder meer 

de fiscale en juridische omgeving van investeringsmaatschappijen geanalyseerd. Het 

overheidsbeleid in een land speelt een cruciale rol bij de overnames van ondernemingen 

en dit niet enkel bij early-stage ondernemingen, maar ook bij meer mature 

ondernemingen, waaronder de MBO-transactie. Naast de vele andere onderzochte 

aspecten werden ook de fiscale initiatieven inzake bedrijfsbelastingen bestudeerd.  

 

Op basis van de resultaten van de studie krijgen de verschillende Europese landen een 

score. Deze weerspiegelt de mate waarin het fiscaal beleid gunstig is voor de ontwikkeling 

van private equity en venture capital. Ierland en het Verenigd Koninkrijk staan reeds sinds 

het begin van de Benchmark studie, in 2003, aan de top. Landen als België, Fankrijk, 

Spanje en Luxemburg maakten sedertdien een sterke progressie. Ook Denemarken, 
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Oostenrijk en Finland bevinden zich nu boven het Europese gemiddelde. De vele andere 

landen zoals Nederland, Griekenland, Portugal, Italië, Zwitserland, Noorwegen, Zweden 

en Duitsland kennen slechts weinig tot zeer geringe verbeteringen in hun fiscale en 

juridische omgeving. 

 

De mate waarin het fiscaal beleid in het algemeen, en de ondernemingsbelastingvoet in het 

bijzonder, in een land gunstig is voor de MBO-activiteit, zou kunnen leiden tot een 

toename van het aantal MBOs in het desbetreffende land. Dit leidt tot: 

 

Hypothese 7: Naarmate het fiscaal beleid in een bepaald land gunstiger is voor 

de MBO-transactie, zullen er meer MBOs plaatshebben. 

 

 

4.6.  Legitimiteit van buyouts 

 

Tot nog toe werden de argumenten geformuleerd vanuit een financiële benadering. Het 

argument met betrekking tot de legitimiteit vertrekt daarentegen vanuit een sociologische 

invalshoek. Sociologie omvat de leer van de menselijke samenleving en haar 

verschijnselen. Meer bepaald wordt er gesteld dat menselijk gedrag wordt geïmiteerd door 

anderen. Haunshild (1997) stelt dat ondernemingen acties ondernomen door een groot 

aantal andere ondernemingen imiteren. Bedrijven nemen praktijken en structuren over die 

in veel andere ondernemingen bestaan, aangezien de legitimiteit van een bepaalde praktijk 

is gegarandeerd wanneer veel bedrijven deze hanteren (Powell en DiMaggio, 1983). Dit 

kan voorkomen ten gevolge van de wil tot legitimiteit aanwezig bij de bedrijven.  

 

De invloed van de omgeving is dan van die aard dat het aantal ondernomen MBOs zal 

toenemen indien in de omgeving reeds veel MBOs worden doorgevoerd. Bovendien blijkt 

dat in het verleden het ondernemen van een buyout in bepaalde landen als niet-legitiem 

werd aangezien, maar eerder als misdadig (Wright et al, 2006). Meer buyouts in de 

omgeving leiden dan tot de aanvaarding van het fenomeen. Dit leidt tot: 
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Hypothese 8: Naarmate er reeds veel MBOs worden ondernomen in een 

bepaald land, zullen er meer MBOs plaatsvinden. 

 

 

4.7.  Financiële structuur 

 

Voor het bestuderen van de financiële structuur van een land maken onderzoekers een 

onderscheid tussen bankgebaseerde en marktgeoriënteerde financiële systemen. De 

bankgebaseerde visie op het financiële systeem van een land benadrukt de positieve rol 

van banken als belangrijke bron van financiële middelen, bij het identificeren van 

winstgevende projecten, monitoring en het opsporen van ondernemingsrisico (Levine, 

2000). Aanhangers van de bankgeoriënteerde visie wijzen ook op de tekortkomingen van 

de marktgebaseerde economie. Zij argumenteren dat in de marktgebaseerde economie 

minder belang wordt gehecht aan de informatieverschaffing. Dit kan corporate governance 

verhinderen en nadelig zijn voor het nationaal product van een land. Zelfs in landen met 

een zwak wettelijk en accounting systeem zullen machtige banken in staat zijn 

ondernemingen te dwingen tot financieel rapporteren en het betalen van hun openstaande 

schulden. Op die manier zal industriële uitbreiding worden bewerkstelligd (Beck et al., 

2000). 

 

De marktgeoriënteerde visie benadrukt daarentegen de positieve effecten van de werking 

van de markt in het ontwikkelen van economisch succes. Aanhangers van de markt wijzen 

erop dat banken door het opvragen van dure informatie bij de ondernemingen een hoge 

interestvoet kunnen hanteren. Dit reduceert de mate waarin bedrijven investeren in hoog 

risico projecten met een hoge winstgevendheid aangezien een groot deel van deze winsten 

ten goede komt aan de banken. Daarnaast hebben banken een voorkeur voor leningen voor 

projecten met een laag risico en bijgevolg lage winstgevendheid. Op die manier vertragen 

zij de innovatie en groei van de ondernemingen (Beck et al., 2000). 

 

We verwachten dat de financiële structuur van een land een impact zal hebben op het 

aantal MBOs die er worden ondernomen. MBOs hebben dikwijls negatieve gevolgen voor 

de bestaande schuldeisers. Wanneer een landbankgeoriënteerd is en de banken bovendien 
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veel macht hebben, zullen deze het ondernemen van buyouts belemmeren. Banken kunnen 

bijgevolg de MBO-transactie blokkeren. Dit leidt tot: 

 

Hypothese 9: Naarmate een land meer bankgeoriënteerd is, zullen er minder 

MBOs voorkomen. 

 

 

4.8.  Socio-culturele aspecten 

 

Gugler et al. (2004) onderzochten de gevolgen van fusies en overnames, waaronder 

MBOs, op het welzijn van de werknemers. In hun studie aan de hand van een hele reeks 

fusies en acquistities in Europa en in de Verenigde Staten onderzochten zij of deze een 

significantie invloed hadden op de werkgelegenheid. Uit hun onderzoek bleek dat fusies 

en acquisities gemiddeld geen schadelijke effecten hebben gehad op de vraag naar arbeid 

in de Verenigde Staten. In Europa bleek dit echter niet het geval te zijn. Europese 

overnames zouden de vraag naar arbeid met gemiddeld 10% hebben laten dalen. In de 

Verenigde Staten gebruiken bedrijven de fusies en overnames niet om het optimale 

werknemersaantal te bereiken in de onderneming, aangezien ze dat op gelijk welk moment 

kunnen doen aan behoorlijk beperkte kosten. In Europa is de situatie anders door de veel 

hogere kosten die gepaard gaan met het reduceren van het aantal werknemers. Eén van de 

oorzaken hiervan zijn de vakbondsorganisaties die in Europa veel sterker ontwikkeld zijn 

dan in de Verenigde Staten. Nochtans bestaan er ook binnen Europa enorme verschillen in 

de aanwezigheid en macht van de vakbonden. De Europese bedrijven gebruiken de 

veranderingen bij fusies en overnames ook om herstructureringen door te voeren, 

waardoor overnames bijgevolg negatieve gevolgen hebben op de tewerkstelling. Door 

deze transacties wordt het bijgevolg mogelijk voor ondernemingen om overtollige arbeid 

te laten afvloeien, in de anders zo rigide arbeidsmarkt. 

 

Het ‘wealth transfer’ argument (Renneboog, 2005) besproken in hoofdstuk 3 omvat ook 

het reduceren van het aantal werknemers na het ondernemen van een MBO. Werknemers, 

al dan niet verenigd in vakbonden, zijn dan ook vaak gekant tegen herstructureringen van 

de onderneming en hun vernietigende effecten. Zij zien de MBO als ongunstig vanwege 
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de negatieve effecten op het aantal jobs, hun loon en werkomstandigheden die met het 

doorvoeren van de MBO gepaard gaan ( Schneper en Guillen, 2004). Wanneer de MBO-

transactie wordt gebruikt voor het ontslaan van een belangrijk deel van de werknemers en 

de vakbonden zich hiertegen stevig verzetten, zullen er ons inziens minder buyouts 

plaatsvinden. Dit leidt tot: 

 

Hypothese 10: Naarmate men in een land meer opkomt voor de rechten van de 

werknemers, zullen er minder MBOs voorkomen. 
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Hoofdstuk 5: Onderzoek 
 
 
In deel twee is het de bedoeling om te onderzoeken wat de macro-economische 

determinanten zijn van het aantal buyouts in de verschillende Europese landen. In 

hoofdstuk vier van het eerste deel werden een aantal hypotheses geformuleerd die steunen 

op de theorieën over de beweegredenen voor het ondernemen van een MBO. Daarnaast 

werden een aantal andere institutionele factoren toegevoegd. Deze hypotheses houden 

verband met het aantal MBOs in de Europese landen. De hypotheses worden daarna getest 

aan de hand van de gegevens van EVCA (European Private Equity and Venture Capital 

Association) en CMBOR (Centre for Management Buy-Out Research). We maken 

hiervoor gebruik van univariate, bivariate en multivariate analyses. De resultaten van deze 

analyses worden besproken. 

 

5.1.  Overzicht van de hypotheses 

 

De hypotheses worden nog eens samengevat in Tabel 5 op de volgende bladzijde. Ook 

worden de bijhorende onafhankelijke variabelen en hun referentie in de tabel opgenomen.  
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Tabel 5: Overzicht van de hypotheses, de bijhorende onafhankelijke variabelen en hun referentie (bron: literatuuronderzoek) 

 

Hypothese Onafhankelijke variabele Referentie 

1. Indien een land meer ondernemend is, zullen er meer MBOs worden ondernomen. TEA-index GEM 

2. Indien een land meer ondernemend is, zullen er meer divisionele MBOs worden ondernomen. TEA-index GEM 

3. Naarmate er meer private equity kapitaal beschikbaar is in een land, zullen er meer MBOs plaatshebben. Beschikbaarheid private equity EVCA 

  
Hoeveelheid private equity 

gealloceerd aan buyouts 
EVCA 

4a. Naarmate corporate governance beter is in een land, zullen er minder MBOs worden ondernomen. Investor Protection La Porta et al. (2005a) 

  Anti-Director Rights (ATD) La Porta et al. (2005a) 

4b. Naarmate corporate governance beter is in een land, zullen er meer MBOs worden ondernomen. Investor Protection La Porta et al. (2005a) 

  Anti-Director Rights (ATD) La Porta et al. (2005a) 

5a. Naarmate corporate governance beter is in een land, zullen er minder public to private transacties worden ondernomen. Investor Protection La Porta et al. (2005a) 

  Anti-Director Rights (ATD) La Porta et al. (2005a) 

5b. Naarmate corporate governance beter is in een land, zullen er meer public to private transacties worden ondernomen. Investor Protection La Porta et al. (2005a) 

  Anti-Director Rights (ATD) La Porta et al. (2005a) 

6. Naarmate de accounting standaarden in een land strenger zijn, zullen er meer MBOs worden ondernomen. 
Earnings Management (EM) 

Burgstahler et al. 
(2005) 

  CIFAR La Porta et al. (2005a) 

7. Naarmate het fiscaal beleid in een bepaald land gunstiger is voor de MBO-transactie, zullen er meer MBOs plaatshebben. Tax and Legal Environment EVCA 

8. Naarmate er reeds veel MBOs worden ondernomen in een bepaald land, zullen er meer MBOs plaatsvinden. Aantal MBOs voorgaande jaren EVCA / CMBOR 

9. Naarmate een land meer bankgeoriënteerd is, zullen er minder MBOs voorkomen. Structure-Activity Beck et al. (2000) 

  Creditor Rights (CRD) Schwartz et al. (2005) 

10. Naarmate men in een land meer opkomt voor de rechten van de werknemers, zullen er minder MBOs voorkomen. Cost of Firing Workers La Porta et al. (2005b) 

  Labor Union Power La Porta et al. (2005b) 

  Employment Laws  La Porta et al. (2005b) 

  Collective Relations Laws La Porta et al. (2005b) 

  
Employment Protection 

Legislation (EPL) 
Bonini (2006) 

 



 

Hoofdstuk 5: Onderzoek 41 

5.2.  Data 

 

Voor het onderzoeken van de hypotheses werd een dataset samengesteld met gegevens 

voor de afhankelijke, onafhankelijke en controlevariabelen. Deze gegevens hebben 

betrekking op de periode 1990 tot en met 2006. Voor volgende 18 Europese landen 

werden gegevens opgenomen in de dataset: België, Denemarken, Duitsland, Finland, 

Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, 

Portugal, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland. 

 

5.3.  Beschrijving van de gebruikte variabelen 

 

5.3.1.  Afhankelijke variabelen 

 

Aantal buyouts EVCA 

 

Een eerste en zeer belangrijke afhankelijke variabele is het aantal buyouts. Gegevens over 

het aantal buyouts per land over de verschillende jaren zijn te bekomen via de jaarboeken 

van EVCA. Er dient opgemerkt dat voor het aantal buyouts bij EVCA het aantal 

investeringen in buyouts werd opgenomen in de dataset. Dit kan verschillen van het aantal 

ondernemingen die een buyout hebben ondernomen, aangezien er meerdere buyouts 

kunnen plaatsvinden in één onderneming. Bovendien hebben de cijfers van EVCA enkel 

betrekking op door private equity gefinancierde buyouts. Deze variabele wordt aangeduid 

als number_buyouts_evca. 

 

Aantal buyouts CMBOR 

 

Ook bij CMBOR vinden we gegevens met betrekking tot het aantal buyouts. Deze 

variabele wordt aangeduid als number_buyouts_cmbor.  
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Waarde van de buyouts EVCA 

 

De waarde van de buyouts volgens EVCA is het totaal bedrag aan private equity 

geïnvesteerd in buyouts. De waarde van buyouts wordt opgenomen ten opzichte van het 

bruto binnenlands product of BBP en wordt als volgt aangeduid: 

value_buyouts_per_gdp_evca. Gegevens voor deze variabele worden verzameld via de 

jaarboeken van EVCA. 

 

Waarde van de buyouts CMBOR 

 

De waarde van buyouts volgens CMBOR is het totaal geïnvesteerde bedrag in buyouts. De 

waarde van de buyouts wordt opgenomen ten opzichte van het bruto binnenlands product 

en wordt aangeduid als value_buyouts_per_gdp_cmbor. Gegevens voor deze variabele 

worden verzameld via CMBOR. 

 

Aantal buyouts, type: familie & privaat 

 

Het type familie & privaat is het meest voorkomende type buyout in Europa. Deze 

variabele noteren we als number_fam&priv_cmbor. Gegevens over dit type buyout zijn 

beschikbaar via CMBOR. 

 

Aantal buyouts, type: public to private 

 

Een ander belangrijk type buyout is de zogenaamde public to private transactie. Deze 

variabele wordt opgetekend als number_p2p_cmbor. Gegevens over dit type buyout zijn 

beschikbaar via CMBOR. 

 

Aantal divisionele buyouts 

 

Een onderscheid wordt gemaakt tussen divisionele buyouts en niet-divisionele buyouts. 

Een divisionele buyout wordt hier gedefinieerd als het zelfstandig worden van een 

afdeling of onderdeel van een onderneming. Het gaat dus niet om ondernemingen die 

reeds zelfstandig waren, maar een dochteronderneming waren van een andere 
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onderneming. Hiervoor worden gegevens opgenomen over het aantal buyouts van de types 

buyout van een divisie van de lokale moederonderneming en buyout van een divisie van 

een buitenlandse moederonderneming. Deze variabele wordt aangeduid als 

number_div_cmbor. Gegevens hiervoor zijn beschikbaar via CMBOR. 

 

5.3.2.  Onafhankelijke variabelen 

 

Ondernemerschap 

 

Deze variabele met betrekking tot ondernemerschap wordt gebruikt bij het onderzoeken 

van hypothese 1 en 2. Een belangrijke maatstaf voor het meten van de mate van 

ondernemerschap in een land wordt weergegeven door de Total Entrepreneurial Activity 

(TEA)-index. Data voor de Total Entrepreneurial Activity zijn afkomstig van het Global 

Entrepreneurship Monitor (GEM) Adult Population Onderzoek. Deze databank bevat 

verscheidene maatstaven voor ondernemerschap die zijn ontworpen aan de hand van 

bevragingen van ongeveer 3000 respondenten per land (37 landen in 2002). De Total 

Entrepreneurial Activity-ratio wordt algemeen gedefinieerd als het percentage van de 

volwassen populatie (18 tot 64 jaar ) dat zeer actief betrokken is bij het opstarten van een 

nieuwe onderneming of eigenaar/manager is van een onderneming jonger dan 42 maanden 

(Reynolds et al., 2002). Gegevens voor de TEA-index zijn niet voor alle landen voor elk 

jaar beschikbaar. Voor de jaren waarvoor we over geen data beschikken, wordt het 

gemiddelde genomen over de jaren waarvoor we wel gegevens hebben. We noteren deze 

variabele als tea. 

 

Private equity 

 

Het onderzoeken van hypothese 3 gebeurt aan de hand van twee verschillende variabelen 

die de beschikbaarheid van private equity meten (Jeng en Wells, 2000). Een eerste en zeer 

belangrijke variabele betreft de hoeveelheid fondsen opgehaald voor private equity 

investeringen. De totale beschikbaarheid aan private equity fondsen (uitgedrukt in miljoen 

euro) wordt bekomen door de som te maken van de aangewende bedragen door de diverse 

bronnen van private equity. Deze betreffen institutionele beleggers, particuliere 

beleggingen, overheidsinstellingen, banken, pensioenfondsen, verzekerings-
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maatschappijen, academische instellingen, andere beleggers en gerealiseerde 

kapitaalwinsten beschikbaar voor herinvestering. Er dient opgemerkt dat de opgehaalde 

fondsen aan private equity pas in het volgende jaar kunnen worden aangewend ter 

financiering van buyouts. Bijgevolg noteren we deze variabele als pe_total1. De totale 

beschikbaarheid aan private equity wordt ten opzichte van het BBP gesteld zodoende het 

onderzoek naar het verband tussen de beschikbare fondsen aan private equity en de 

waarde van buyouts mogelijk te maken. Deze variabele wordt dan aangeduid als 

pe_total1_per_gdp. 

 

Een volgende variabele voor private equity is de hoeveelheid private equity die wordt 

besteed aan het financieren van buyouts. Hiertoe wordt het bedrag aan private equity ter 

financiering van buyouts opgenomen (uitgedrukt in miljoen euro) en dit wordt genoteerd 

als pe_value_buyouts_evca. De data nodig voor deze variabelen worden per land en per 

jaar verzameld via de jaarboeken van EVCA. 

 

Corporate governance 

 

De variabelen met betrekking tot corporate governance worden gebruikt bij het 

onderzoeken van hypothese 4a, 4b, 5a en 5b. Een eerste variabele voor het meten van 

corporate governance vinden we bij La Porta et al. (2005a). Zij definiëren de variabele 

Investor Protection als een score, op een schaal van 1 tot 10, die de mate van bescherming 

van externe investeerders weergeeft. De quotering gebeurt op basis van het meten van 

financiële rapportering en vertrouwensindices. Deze variabele noteren we als cg_inv_prot. 

 

Als tweede variabele hanteren we de Anti-Director Rights (ATD)-index gebaseerd op de 

specifieke rechten gegarandeerd aan aandeelhouders. De score op een schaal van 0 tot 6 

geeft een indicatie van het aantal aandeelhoudersrechten dat door de 

vennootschapswetgeving wordt erkend (La Porta et al., 2005a). We duiden deze variabele 

aan als cg_anti_dir_rights.  
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Accounting omgeving 

 

Deze variabelen hebben betrekking tot de accounting omgeving van ondernemingen en 

accounting standaarden en worden gebruikt bij het onderzoeken van hypothese 6. De 

kwaliteit van de financiële rapportering en de accounting standaarden kunnen we meten 

met behulp van een studie van Burgstahler et al. (2005). Hun onderzoek levert evidentie 

dat de intentie tot financiële rapportering en institutionele factoren belangrijke 

determinanten zijn van de kwaliteit van accounting. De focus in hun onderzoek ligt op 

earnings management (EM) als voornaamste dimensie van accounting standaarden. Met 

earnings management doelt men hier op het beter voorstellen van de bedrijseconomische 

resultaten van de onderneming. Het betreft geen illegale praktijk, doch is het economisch 

niet volledig correct. Deze variabele meet de economische performantie van 

ondernemingen en hun financiële rapportering. Hoe groter de waarde die er wordt aan 

toegekend, hoe minder streng de gehanteerde accounting standaarden zijn in een land en 

het bijgevolg een toenemende mate kent van earnings management. Er dient opgemerkt 

dat deze variabele werd opgesteld voor private versus publieke ondernemingen. We 

noteren beide variabelen als acc_em_priv en acc_em_publ. 

 

Daarnaast maken we voor het onderzoeken van de accoutingstandaarden voor de 

verschillende Europese landen ook gebruik van de CIFAR-index (La Porta et al., 2005a). 

Deze index van het Center for International Analysis and Research is tot stand gekomen 

door het doorlichten en classificeren van de jaarrapporten van ondernemingen op basis 

van de opname of het weglaten van 90 items. Deze items zijn onder te brengen in 7 

categorieën: algemene informatie, inkomensgegevens, balans, fondsenstromengegevens, 

accounting standaarden, voorraadgegevens, en andere data. In elk land werden tenminste 3 

ondernemingen bestudeerd (Bushman et al., 2004). Deze variabele wordt aangeduid als 

acc_cifar. 

 

Fiscaliteit 

 

De variabele voor fiscaliteit wordt gebruikt bij het onderzoeken van hypothese 7. Een 

studie van EVCA (Benchmarking European Tax and Legal Environment, 2006) biedt een 

overzicht en vergelijking van de huidige status van de wetgeving en het fiscaal beleid van 
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de verschillende Europese landen. We maken gebruik van de variabele score voor het 

fiscaal beleid, genoteerd als fisc_tax_legal. Het doel van deze variabele is een vergelijking 

mogelijk te maken tussen de Europese landen onderling inzake het fiscale en juridische 

raamwerk van de Europese landen. Het betreft een score tussen 1 en 3, welke een indicatie 

geeft van de gunstigheid van de fiscale en juridische omgeving voor de ontwikkeling van 

private equity. 1 staat hierbij voor erg gunstig, 3 voor zeer ongunstig. Deze score komt tot 

stand door een aggregatie van de scores van allerhande maatstaven voor de beschrijving 

van de fiscale en juridische omgeving. Het gaat hierbij om de mate van transparantie en 

efficiëntie van het juridisch en fiscaal systeem, de belastingvoet voor ondernemingen, de 

BTW-administratie, de belastingen geheven op bedrijfswinsten en kapitaalinkomsten, de 

fiscale ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling, … 

 

Legitimiteit 

 

Deze variabele wordt gebruikt bij het onderzoeken van hypothese 8. Het meten van de 

legitimiteit van buyouts gebeurt aan de hand van het optekenen van het aantal buyouts 

doorgevoerd in het betreffende land in de voorgaande jaren. Daarom berekenen we 

cumulatief het aantal buyouts in de voorafgaande jaren. Deze variabele duiden we aan als 

leg_number_buyouts_evca_cumul. 

 

Financiële structuur 

 

De variabelen met betrekking tot de financiële structuur van de verschillende Europese 

landen worden gebruikt bij het onderzoeken van hypothese 9. Voor het bestuderen van de 

financiële structuur van een land maken Beck et al. (2000) gebruik van de variabele 

Stucture-Activity. Deze geeft een indicatie van de activiteit van de aandelenmarkten 

relatief ten opzichte van de activiteit van banken en wordt gedefinieerd als de logaritme 

van de ratio Value Traded over Bank Credit. Bank Credit is hierbij gelijk aan de 

vorderingen van de banksector bij de private sector als een aandeel van het BBP. Deze 

variabele wordt weergegeven als fin_struct_act. 

 

Daarnaast kunnen we ook gebruik maken van de variabele Creditor Rights (CRD) van         

Schwartz et al. (2005). Scores op de Creditor Rights-index bevinden zich op een schaal 
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van 1 tot 4 en geven aan in welke mate de rechten van crediteuren van de onderneming 

worden erkend in de wetgeving inzake herstructurering of liquidatie van ondernemingen. 

We noteren deze variabele als fin_cred_rights. 

 

De beide bovenstaande variabelen kennen bijgevolg een hogere waarde naarmate een land 

qua financiële structuur meer marktgeoriënteerd is. 

 

Rechten van de werknemers 

 

De variabelen die de bescherming van de rechten van de werknemers meten, worden 

gebruikt bij het onderzoeken van hypothese 10. Om de bescherming van de rechten van de 

werknemers weer te geven, kunnen we allereerst gebruik maken van de variabele Cost of 

Firing Workers (La Porta et al., 2005b). Deze meet de kost voor het ontslag van 20 

procent van de werknemers van de onderneming (10 procent wordt ontslagen voor 

ontslag, de resterende 10 procent wordt ontslagen zonder reden). De kost voor het ontslag 

van werknemers wordt berekend als de som van de aankondigingsperiode, de 

ontslagpremie en een aantal verplicht te betalen bedragen opgelegd door de wet of 

verplichte collectieve overeenkomsten voor een werknemer met drie jaar tewerkstelling in 

de onderneming. Indien het ontslag illegaal is, wordt de kost voor het ontslag van de 

werknemer gelijkgesteld aan het jaarloon. De nieuwe loonrekening bevat de lonen van de 

resterende werknemers en de kosten voor het ontslag van de ontslagen werknemers. De 

kost voor het ontslag van werknemers wordt dan bekomen door de ratio van de nieuwe 

loonrekening tegenover de oude. We noteren de kost voor het ontslag van werknemers als 

un_cost_firing_workers. 

 

Als tweede variabele voor het meten van de bescherming van de werknemers hanteren we 

de variabele Labor Union Power (La Porta et al., 2005b). Deze meet de statutaire 

bescherming van de werknemers en de macht van vakbondsorganisaties als een 

gemiddelde van scores op het recht van werknemers zich te verenigen in vakbonden, het 

recht van werknemers tot collectief onderhandelen, de mate waarin collectieve contracten 

worden erkend door de wetgeving, … Deze variabele wordt weergegeven als 

un_labor_union_power. 
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Daarnaast wordt ook een derde variabele aangebracht door La Porta et al. (2005b). Het 

betreft een Employment Laws-index. Deze index meet de bescherming van de werknemers 

en de werkgelegenheid als een gemiddelde van alternatieve arbeidscontracten, de kosten 

verbonden aan de toename van het aantal werkuren, de kost voor het ontslag van 

werknemers en de ontslagprocedures. Deze variabele wordt aangeduid als 

un_employment_laws. 

 

Een vierde variabele is de Collective Relations Laws-index (La Porta et al., 2005b) en 

wordt genoteerd als un_collectif_relations_laws. Deze index meet de bescherming van de 

collectieve arbeidsovereenkomsten als een gemiddelde van Labor Union Power en 

Collective Disputes. Deze laatste meet de bescherming van de werknemers wanneer 

sociale onrust heerst in de organisatie.  

 

Verder kan de bescherming van de werknemers ook gemeten worden aan de hand van de 

Employment Protection Legislation (EPL), afkomstig van de OECD (2003). EPL is een 

maatstaf voor de rigiditeit van de arbeidsmarkt en rangschikt landen op basis van een 

score van 1 tot 20 waarbij een score 1 een weinig gereguleerde arbeidsmarkt voorstelt           

(Bonini, 2006). We noteren deze variabele als un_epl. 

 

5.3.3.  Controlevariabelen 

 

Bruto binnenlands product (BBP) 

 

Het bruto binnenlands product of BBP is een geaggregeeerde maatstaf voor de totale 

productie van een land of regio. Het is de marktwaarde van alle goederen en diensten die 

er op één jaar tijd worden geproduceerd. Het BBP is een veel gebruikte maatstaf voor de 

welvaartscreatie van een land of regio. Het BBP wordt hier uitgedrukt in miljoen euro en 

aangeduid als gdp_volume. De gegevens over BBP komen uit de World Economic 

Database van het IMF (Internationaal Monetair Fonds). 
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Groei van het BBP 

 

De jaarlijkse wijziging van het BBP is een belangrijke indicator van de economische groei 

van een land of regio. De gegevens voor deze controlevariabele (gdp_growth) komen uit 

de World Economic Database van het IMF. 

 

Korte termijn-rente  

 

De hoogte van de rente heeft een directe impact op de economie van een land. Is de rente 

hoog, dan zullen bedrijven minder geld lenen om te investeren. Is de rente laag, dan wordt 

het voor bedrijven makkelijker om te investeren. Door een renteverlaging wordt de 

economie dus gestimuleerd. De korte termijn-rente of geldmarktrente is deze die wordt 

gegeven op een kortlopende lening bij financiële instellingen of de rente op 

overheidspapier op korte termijn (3 maanden). De korte termijn-interestvoet wordt 

opgenomen als controlevariabele aangezien buyouts voor een belangrijk deel met 

schulden worden gefinancierd. We noteren de variabele als short_interest_rate. De 

interestvoeten komen uit de OECD Statistical compendium, te raadplegen in de 

bibliotheek van de faculteit Economie en Bedrijfskunde. 

 

Populatie 

 

Onder bevolking of populatie worden alle inwoners van een bepaald land, staat of gebied 

gerekend. De populatiegegevens voor de verschillende Europese landen zijn afkomstig uit 

de OECD Statistical compendium. We schrijven deze variabele als population en ze wordt 

uitgedrukt in miljoen inwoners. 

 

Bronnen van private equity 

 

De totale beschikbaarheid aan private equity fondsen, bekomen door de som te maken van 

de aangewende bedragen door de diverse bronnen van private equity, werd reeds 

opgenomen als onafhankelijke variabele. De verschillende bronnen van deze fondsen 

worden hier opgenomen als controlevariabelen. Deze betreffen institutionele beleggers, 

particuliere beleggingen, overheidsinstellingen, banken, pensioenfondsen, 
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verzekeringsmaatschappijen, academische instellingen, andere beleggers en gerealiseerde 

kapitaalwinsten beschikbaar voor herinvestering, respectievelijk genoteerd als pe_corp, 

pe_priv, pe_gov, pe_banks, pe_pension, pe_insur, pe_acad, pe_others en 

pe_real_cap_gains. We berekenen deze variabelen als het aandeel van de diverse bronnen 

ten opzichte van de totale beschikbaarheid aan private equity, wat bijgevolg wordt 

uitgedrukt als een percentage. 

 

Soorten private equity 

 

Deze variabelen worden gevormd door de onderscheiden soorten van private equity. Het 

gaat hierbij om onafhankelijke fondsen, captive funds, semi-captive funds en de fondsen 

van de publieke sector. Hiertoe berekenen we het percentage van de respectievelijke 

soorten ten opzichte van het totaal aan private equity. Deze variabelen worden opgenomen 

als controlevariabele en worden aangeduid als respectievelijk pe_indept, pe_capt, 

pe_semi_capt en pe_public. De gegevens voor deze variabelen zijn afkomstig van EVCA. 

Ook hier berekenen we het aandeel van de verschillende soorten private equity ten 

opzichte van de totale beschikbaarheid aan private equity, wat resulteert in een percentage. 

 

Geografische analyse van private equity 

 

De variabele Geografical Breakdown of Private Equity raised wordt opgenomen als 

controlevariabele om te kijken of de geografische aanwezigheid van private equity een 

invloed heeft op het ondernemen van een MBO. Ze meet waar de private equity fondsen 

worden opgehaald. Dit gebeurt aan de hand van drie maatstaven, namelijk binnen het 

eigen land, in een ander Europees land of buiten Europa, respectievelijk genoteerd als 

pe_domestic, pe_eur en pe_non_eur. De gegevens voor deze variabelen zijn afkomstig 

van EVCA. We kunnen terug het aandeel van de diverse bronnen ten opzichte van de 

totale beschikbare hoeveelheid private equity berekenen, wat opnieuw resulteert in 

percentages. 
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Inflatie 

 

Ook de inflatie of de stijging van het algemeen prijspeil wordt opgenomen als 

controlevariabele en wordt aangeduid als inflation. Gegevens voor deze variabele zijn 

afkomstig van de World Economic Database van het IMF. 

 

Aandelenmarkten 

 

Voor het meten van het belang van de aandelenmarkten maken we gebruik van de 

variabele market capitalization of listed companies. Deze variabele brengt het belang van 

het aandelenkapitaal als een percentage van het bruto binnenlands product tot uitdrukking 

en noteren we als market_cap_listed_comp. Gegevens voor deze variabele zijn afkomstig 

van de World Bank. Voor de jaren waarvoor we over geen data beschikken, wordt het 

gemiddelde genomen over de jaren waarvoor we wel gegevens hebben. 

 

Initial Public Offering 

 

Ritter (1998) definieert een IPO of ‘Initial Public Offering’ als volgt: ‘an IPO occurs 

when a security is sold to the general public for the first time, with the expectation that a 

liquid market will develop’. Een Initial Public Offering (IPO) of beursintroductie is de 

eerste verkoop van aandelen door een onderneming aan het publiek via beurshandel. 

Aandelen die in een IPO worden aangeboden zijn vaak, maar niet altijd, effecten van 

jonge, groeiende ondernemingen op zoek naar vreemd kapitaal. De belangrijkste reden 

voor de uitgifte van aandelen is bijgevolg het ophalen van kapitaal ter financiering van 

interne of externe groei. IPO wordt opgenomen als controlevariabele (onder naam van 

ipo_value) aangezien de IPO een belangrijk uitstapmechanisme vormt voor private equity 

kapitalisten na investering in het ondernemen van een MBO. 

 

De waarde voor de variabele IPO wordt benaderd door een gemiddelde waarde van de 

IPOs gedurende de jaren 1996 tot en met 2000 tegenover het bruto binnenlands product 

van het land waarin de IPOs plaatshadden (La Porta et al., 2005a). 
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5.4.  Testen van de gestelde hypotheses 

 

5.4.1.  Inleiding 

 

Welke onafhankelijke variabelen een impact hebben op het aantal MBOs in een land, 

zullen we hier trachten te onderzoeken. Bij middel van empirisch onderzoek pogen we een 

antwoord op de centrale onderzoeksvraag te formuleren. 

 

Een onderscheid kan worden gemaakt tussen univariate en multivariate analysemethoden. 

Bij een univariate analyse worden de variabelen één voor één afzonderlijk beschouwd. Bij 

een multivariate benadering worden zij simultaan en in samenhang gebruikt                   

(De Pelsmacker en Van Kenhove, 2002).  

 

De hypotheses zullen univariaat, bivariaat en multivariaat getest worden. De significantie 

van de testresultaten wordt op drie verschillende niveaus aangeduid: 

 

� Marginaal significant: 0,10 ≥ p > 0,05 

� Significant: 0,05 ≥ p > 0,01 

� Sterk significant: 0,01 ≥ p 

 

Alle probabiliteiten worden gerapporteerd op basis van two-tailed tests, aangezien elke 

relatie twee mogelijke richtingen heeft. 

 

De normale verdeling bij de afhankelijke variabelen wordt getest aan de hand van de one 

sample Kolmogorov-Smirnov test (De Pelsmacker & Van Kenhove, 2002). 
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5.4.2.  Univariate analyse 

 

De kenmerken van de afhankelijke variabelen worden weergegeven in Tabel 6 (zie ook 

bijlage 1.1.). 

 

Tabel 6: Kenmerken afhankelijke variabelen (bron: eigen onderzoek) 

 

228 ,00 951,00 92,7368 176,47224

231 ,00 ,01 ,0005 ,00095

225 1,00 713,00 78,2267 156,85195

227 ,00 ,04 ,0037 ,00535

150 ,00 284,00 24,6400 55,53272

140 ,00 46,00 3,1214 7,66518

157 ,00 407,00 34,7070 64,10351

116

number_buyouts_evca

value_buyouts_per_
gdp_evca

number_buyouts_cmbor

value_buyouts_per_
gdp_cmbor

number_buyouts_
famandpriv_cmbor

number_p2p_cmbor

number_div_cmbor

Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

 
 
 

Een maximale waarde voor het aantal buyouts bij EVCA bedraagt 951. Deze waarde is 

afkomstig van het Verenigd Koninkrijk in 2006. Voor CMBOR vinden we een maximaal 

aantal buyouts van 713. Deze is ook afkomstig van het Verenigd Koninkrijk, echter 

opgetekend in het jaar 2003. Opmerkelijk is de grote standaarddeviatie voor zowel het 

aantal buyouts bij EVCA als bij CMBOR, respectievelijk 176,47 en 156,85. Dit wijst er 

op dat er erg grote verschillen bestaan in het aantal buyouts tussen de Europese landen 

onderling. 

 

Alle afhankelijke variabelen zijn niet normaal verdeeld (zie bijlage 1.2.). 

 

De kenmerken van de onafhankelijke variabelen worden weergegeven in Tabel 7 op de 

volgende bladzijde (zie ook bijlage 1.3.). 
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Tabel 7: Kenmerken onafhankelijke variabelen (bron: eigen onderzoek) 

 

 
 

289 1,63 12,34 6,3006 2,09348

225 ,20 45644,29 1521,2391 4119,09927

227 ,00 ,00 ,0000 ,00000

231 ,00 17348,05 687,4344 1994,65732

272 ,00 ,78 ,3771 ,20022

272 ,00 5,00 2,5625 1,27557

221 36,80 81,00 57,5000 14,51363

221 22,10 79,60 44,1462 16,20575

272 56,00 85,00 72,8750 8,51475

306 1,27 2,21 1,7283 ,26919

231 ,00 9899,00 711,2165 1631,83028

272 -3,40 -,39 -1,9444 ,86465

272 ,00 4,00 1,8750 ,99399

289 ,16 ,69 ,4657 ,15290

289 ,00 ,71 ,5070 ,18651

289 ,28 ,81 ,6024 ,14967

289 ,19 ,67 ,4827 ,13367

187 1,10 3,10 2,2727 ,60779

120

tea

pe_total1

pe_total1_per_gdp

pe_value_buyouts_evca

cg_inv_prot

cg_anti_dir_rights

acc_em_priv

acc_em_publ

acc_cifar

fisc_tax_legal

leg_number_buyouts_
cumul_evca

fin_struct_act

fin_cred_rights

un_cost_firing_workers

un_labor_union_power

un_employment_laws

un_collective_relations_
laws

un_epl

Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

 
 
 

De minimumwaarde voor de TEA-index van 1,63% is te vinden in Frankrijk in 2003. De 

maximumwaarde bedraagt 12,34% en is terug te vinden in Zwitserland in 2002.              

De gemiddelde waarde voor deze variabele bedraagt 6,3%. Een maximale waarde van 

45,6 miljard euro voor de beschikbare hoeveelheid aan private equity in een land vinden 

we in het Verenigd Koninkrijk in 2006. De gemiddelde waarde bedraagt 1,5 miljard euro 

en we bekomen een standaarddeviatie van 4,1 miljard euro. Hieruit kunnen we 

concluderen dat er erg grote verschillen bestaan inzake de beschikbaarheid van private 

equity tussen de diverse Europese landen.  

 

Verder vinden we een maximale waarde voor de mate van earnings management voor 

private ondernemingen van 81,00 in Portugal en een minimale waarde van 36,80 in 

Finland. Voor de mate van earnings management voor publieke ondernemingen vinden we 

een maximum van 79,60 in Oostenrijk en een minimum van 22,10 in Finland. De 

standaarddeviaties voor de mate van earnings management voor private en publieke 
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ondernemingen bedragen respectievelijk 14,51 en 16,21. Daarnaast zien we ook een 

maximale score van 0,69 in Nederland en een minimale score van 0,16 in België voor de 

variabele kost voor het ontslag van werknemers. Het gemiddelde voor deze variabele 

bedraagt 0,4657 en de standaarddeviatie 0,1529. 

 

De kenmerken van de controlevariabelen worden weergegeven in Tabel 8 (zie ook   

bijlage 1.4.). 

 

Tabel 8: Kenmerken controlevariabelen (bron: eigen onderzoek) 

 

290 17278,00 3930525 762711,0 895693,72910

286 -6,20 11,70 2,6339 2,13130

323 ,33 23,33 5,6406 3,90627

285 ,38 82,16 21,4178 23,44790

223 ,00 ,79 ,0923 ,11080

225 ,00 ,96 ,0697 ,10584

223 ,00 ,95 ,0773 ,12400

225 ,00 ,81 ,2801 ,19765

225 ,00 ,50 ,1110 ,12738

225 ,00 ,48 ,0822 ,08709

225 ,00 ,34 ,0060 ,02599

225 ,00 ,80 ,1169 ,14485

215 ,00 1,00 ,1737 ,19596

216 ,00 1,00 ,5469 ,25582

216 ,00 1,00 ,2108 ,20413

214 ,00 ,96 ,1326 ,13382

216 ,00 ,80 ,1110 ,17845

224 ,00 1,00 ,7532 ,22984

224 ,00 1,00 ,1567 ,16369

224 ,00 ,93 ,0902 ,13254

306 ,00 56,60 3,2510 4,18476

288 12,71 322,02 87,2013 55,98300

271 1,16 11,27 4,2948 2,87225

192

gdp_volume

gdp_growth

short_interest_rate

population

pe_corp

pe_priv

pe_gov

pe_banks

pe_pension

pe_insur

pe_acad

pe_others

pe_real_cap_gains

pe_indept

pe_capt

pe_semi_capt

pe_public

pe_domestic

pe_other_eur

pe_non_eur

inflation

market_cap_listed_comp

ipo_value

Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

 
 
 

 

Een maximale waarde van 3.930,5 miljard euro voor het BBP vinden we in Duitsland in 

2006. De gemiddelde waarde voor het BBP bedraagt 762,7 miljard euro en de 

standaarddeviatie 895,7 miljard euro. De groei van het BBP is maximaal in Ierland in 
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1997 met 11,7%. In 2006 vinden we een maximale groei van het BBP van 6% in 

Tschechië, een minimale groei van het BBP van 1,2% wordt opgetekend in Portugal. We 

kunnen hieruit concluderen dat ook inzake het BBP en de jaarlijkse wijziging van het BBP 

grote verschillen bestaan tussen de diverse Europese landen.  

 

Een maximaal percentage van 79% van de beschikbare hoeveelheid van private equity was 

afkomstig van institutionele beleggers in Finland in 1992. Voor banken bedraagt het 

maximale percentage bijgedragen aan de beschikbare hoeveelheid van private equity 81% 

in Griekenland in 1995. 

 

5.4.3.  Bivariate analyse 

 

Vooraleer over te gaan tot een multivariate analyse is het interessant een correlatietabel op 

te stellen. Aan de hand van de correlatietabel krijgen we immers een idee omtrent het 

verband tussen de variabelen en het aantal buyouts en tussen de variabelen onderling. 

Indien twee variabelen te sterk correleren, dan is het best maar één van deze variabelen op 

te nemen in de regressie. De resultaten van de bivariate correlatietesten worden 

weergegeven in bijlage 2. 

 

Hypothese 1 stelt dat een positieve relatie bestaat tussen de afhankelijke variabele aantal 

buyouts en de verklarende variabele Total Entrepreneurial Activity (TEA). De TEA-index 

correleert significant met het aantal buyouts bij EVCA (corr = -0,145, p= 0,029). Er is 

echter geen significante correlatie met het aantal buyouts bij CMBOR (corr = -0,034,        

p = 0,615). Daarnaast is de TEA-index significant gecorreleerd met de waarde van de 

buyouts ten opzichte van het BBP bij EVCA (corr = -0,141, p = 0,033), doch niet 

significant met de waarde van de buyouts ten overstaan van het BBP bij CMBOR        

(corr = 0,055, p = 0,408). 

 

Hypothese 2 stelt een positieve relatie tussen het aantal divisionele buyouts en de Total 

Entrepreneurial Activity (TEA). Een toenemende mate van ondernemerschap leidt dan tot 

meer divisionele MBOs. We vinden echter geen significante correlatie van de TEA-index 

aan het aantal divisionele buyouts (corr = -0,048, p = 0,554). 
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Hypothese 3 stelt dat in landen met een hogere beschikbaarheid aan private equity 

kapitaal meer MBOs zullen worden ondernomen. Met andere woorden wordt een 

positieve relatie verwacht tussen de verklarende variabele private equity en de 

afhankelijke variabele aantal buyouts. Er is een significante correlatie tussen de 

beschikbaarheid aan private equity en het aantal buyouts voor EVCA (corr = 0,151,          

p = 0,029). Tussen de beschikbaarheid aan private equity en het aantal buyouts voor 

CMBOR is een sterk significante correlatie aanwezig (corr = 0,517, p = 0,000). De waarde 

van private equity tegenover het BBP is sterk significant gecorreleerd met de waarde van 

de buyouts bij EVCA ten opzichte van het BBP (corr = 0,307, p = 0,000), evenals met de 

waarde van de buyouts bij CMBOR ten opzichte van het BBP (corr = 0,457, p = 0,000). 

Ook de hoeveelheid private equity gealloceerd aan buyouts vertoont een sterk significante 

correlatie met het aantal buyouts bij EVCA (corr = 0,717, p = 0,000) en het aantal buyouts 

bij CMBOR (corr = 0,758, p = 0,000). 

 

De relatie tussen corporate governance en het aantal buyouts wordt getest aan de hand van 

hypothese 4a en 4b. Hypothese 4a stelt een negatief verband tussen de mate van corporate 

governance en het aantal buyouts in een land. Hypothese 4b daarentegen stelt een positief 

verband tussen de mate van corporate governance en het aantal buyouts. Er wordt dan 

immers aangenomen dat er meer MBOs zullen plaatsvinden naarmate corporate 

governance beter is in een land. De variabelen voor het meten van corporate governance 

correleren sterk significant met het aantal buyouts van EVCA (cg_inv_prot: corr = 0,482, 

p = 0,000; cg_anti_dir_rights: corr = 0,406, p = 0,000) en met het aantal buyouts van 

CMBOR (cg_inv_prot: corr = 0,484, p = 0,000; cg_anti_dir_rights: corr = 0,446,               

p = 0,000). Tevens is een sterk significante correlatie aanwezig tussen de variabelen voor 

het meten van corporate governance met de waarde van de buyouts bij EVCA ten opzichte 

van het BBP (cg_inv_prot: corr = 0,351, p = 0,000; cg_anti_dir_rights: corr = 0,304,         

p = 0,000), evenals met de waarde van de buyouts tegenover het BBP bij CMBOR 

(cg_inv_prot: corr = 0,263, p = 0,000; cg_anti_dir_rights: corr = 0,206, p = 0,002). Er is 

dus sprake van een positieve relatie tussen corporate governance en het aantal buyouts. 

We kunnen bij deze hypothese 4a niet aanvaarden, doch aanvaarden we wel hypothese 4b. 

 

De invloed van corporate governance op het aantal public to private transacties wordt 

getest aan de hand van hypothese 5a en 5b. Hypothese 5a stelt dat naarmate corporate 
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governance beter is in een land, er minder public to private bewegingen zullen 

plaatsgrijpen. In hypothese 5b stellen we daarentegen dat naarmate corporate governance 

beter is in een land, er meer public to private bewegingen zullen worden ondernomen. 

Corporate governance correleert sterk significant met het aantal public to private 

transacties (cg_inv_prot: corr = 0,481, p = 0,000; cg_anti_dir_rights: corr = 0,458,            

p = 0,000). Hieruit kunnen we bijgevolg besluiten dat hypothese 5a niet wordt 

ondersteund. We aanvaarden immers hypothese 5b. 

 

We stellen hypothese 6 dat er meer buyouts worden ondernomen naarmate de accounting 

standaarden in een land strenger zijn. De mate van earnings management voor private 

ondernemingen correleert niet significant met het aantal buyouts bij EVCA (corr = -0,102,     

p = 0,165). Er is echter wel een significante correlatie met het aantal buyouts bij CMBOR 

(corr = -0,188, p = 0,012). De verklarende variabele acc_em_priv correleert sterk 

significant met de waarde van de buyouts tegenover het BBP bij EVCA (corr = -0,228,     

p = 0,002), evenals met de waarde van de buyouts tegenover het BBP bij CMBOR            

(corr = -0,379, p = 0,000). De mate van earnings management voor publieke 

ondernemingen correleert sterk significant met het aantal buyouts bij EVCA                

(corr = -0,439, p = 0,000), net zoals met het aantal buyouts bij CMBOR (corr = -0,390,     

p = 0,000). Ook bestaat een sterk significante correlatie tussen de mate van earnings 

management voor publieke ondernemingen en de waarde van de buyouts tegenover het 

BBP bij EVCA (corr = -0,374, p = 0,000) en de waarde van de buyouts tegenover het BBP 

bij CMBOR (corr = -0,362, p = 0,000). Ook de CIFAR-index vertoont een sterk 

significante correlatie met het aantal buyouts bij EVCA (corr= 0,400, p = 0,000) en het 

aantal buyouts bij CMBOR (corr = 0,396, p = 0,000). De CIFAR-index is bovendien sterk 

significant gecorreleerd zowel met de waarde van de buyouts ten opzichte van het BBP bij 

EVCA (corr = 0,389, p = 0,000), als met de waarde van de buyouts ten opzichte van het 

BBP bij CMBOR (corr = 0,357, p = 0,000). Bijgevolg kunnen we aannemen dat het aantal 

MBOs zal toenemen naarmate de accounting standaarden in een land strenger zijn. 

 

Hoe gunstiger het fiscaal beleid in een bepaald land is voor de MBO transactie, hoe meer 

MBOs er zullen worden ondernomen, stellen we in hypothese 7. De score voor het fiscaal 

beleid in een land correleert sterk significant met het aantal buyouts bij EVCA             

(corr = -0,318, p = 0,000) en het aantal buyouts bij CMBOR (corr = -0,275, p = 0,000). 
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We vinden geen significante correlatie tussen de score voor het fiscaal beleid en de waarde 

van de buyouts tegenover het BBP bij EVCA (corr = -0,039, p = 0,000). De correlatie 

voor de score voor het fiscaal beleid met de waarde van de buyouts tegenover het BBP bij 

CMBOR is significant (corr = -0,147, p = 0,027) We kunnen bijgevolg concluderen dat er 

een positieve relatie bestaat tussen de mate van gunstigheid van het fiscaal beleid en het 

aantal buyouts in een land. 

 

In hypothese 8 stellen we dat naarmate er reeds veel MBOs worden ondernomen in een 

land, er meer MBOs zullen plaatsvinden. Het aantal buyouts in de voorgaande jaren in een 

land is sterk significant gecorreleerd aan het huidige aantal buyouts bij EVCA               

(corr = 0,849, p = 0,000) en het aantal buyouts bij CMBOR (corr = 0,889, p = 0,000). 

Bovendien bestaat een sterk significante correlatie tussen het aantal buyouts in de 

voorgaande jaren en de waarde van de buyouts tegenover het BBP, zowel voor EVCA 

(corr = 0,736, p = 0,000), als voor CMBOR (corr = 0,421, p = 0,000). 

 

De relatie tussen de financiële structuur in een land en het aantal buyouts wordt getest aan 

de hand van hypothese 9. Deze hypothese stelt dat wanneer een land meer 

bankgeoriënteerd is, er minder MBOs zullen voorkomen. De variabelen voor het meten 

van de financiële structuur correleren sterk significant met het aantal buyouts van EVCA 

(fin_struct_act: corr = 0,315, p = 0,000; fin_cred_rights: corr = 0,321, p = 0,000) en met 

het aantal buyouts van CMBOR (fin_struct_act: corr = 0,381, p = 0,000; fin_cred_rights:    

corr = 0,477, p = 0,000). Tevens bestaat een sterk significante correlatie tussen de 

variabelen voor het meten van de financiële structuur en de waarde van de buyouts ten 

opzichte van het BBP bij EVCA (fin_struct_act: corr = 0,342, p = 0,000; fin_cred_rights: 

corr = 0,325, p = 0,000). De correlatie tussen de verklarende variabele fin_struct_act en de 

waarde van de buyouts ten opzichte van het BBP bij CMBOR is sterk significant         

(corr = 0,340, p = 0,000). De correlatie tussen de onafhankelijke variabele fin_cred_rights 

en de waarde van de buyouts ten opzichte van het BBP bij CMBOR is significant         

(corr = 0,139, p = 0,037). De beide bovenstaande variabelen voor het meten van de 

financiële structuur kennen een hogere waarde naarmate een land qua financiële structuur 

meer marktgeoriënteerd is. Er is bijgevolg sprake van een negatieve relatie tussen de mate 

van bankgeoriënteerde financiële structuur van een land en het aantal buyouts in het 

betreffende land. 
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Hypothese 10 stelt dat naarmate men in een land meer opkomt voor de rechten van de 

werknemers, er minder MBOs zullen plaatshebben. Er is geen significante correlatie 

tussen de kost voor het ontslag van werknemers en de afhankelijke variabelen aantal 

buyouts bij EVCA (corr = 0,024, p = 0,723) en aantal buyouts bij CMBOR (corr = 0,084, 

p = 0,209). Er is geen significante correlatie tussen de kost voor het ontslag van 

werknemers en de waarde van de buyouts tegenover het BBP bij EVCA (corr = 0,078,      

p = 0,240). Er bestaat daarentegen wel een significante correlatie tussen de kost voor het 

ontslag van werknemers en de waarde van de buyouts tegenover het BBP bij CMBOR 

(corr = 0,188, p = 0,005). De andere variabelen voor het meten van de rechten van de 

werknemers zijn sterk significant gecorreleerd met het aantal buyouts, zowel voor het 

aantal buyouts bij EVCA (un_labor_union_power: corr = -0,524, p = 0,000; 

un_employment_laws: corr = -0,342, p = 0,000; un_collective_relations_laws:              

corr = -0,370, p = 0,000; un_epl: corr = -0,350, p = 0,000) als voor het aantal buyouts bij 

CMBOR (un_labor_union_power: corr = -0,654, p = 0,000; un_employment_laws:       

corr = -0,487, p = 0,000; un_collective_relations_laws: corr = -0,507, p = 0,000;     

un_epl: corr = -0,514, p = 0,000). Tevens geldt voor deze variabelen voor het meten van 

de rechten van de werknemers een sterk significante correlatie met de waarde van de 

buyouts tegenover het BBP bij EVCA (un_labor_union_power: corr = -0,384, p = 0,000; 

un_employment_laws: corr = -0,195, p = 0,003; un_collective_relations_laws:              

corr = -0,321, p = 0,000; un_epl: corr = -0,251, p = 0,001), alsook met de waarde          

van de buyouts tegenover het BBP bij CMBOR (un_labor_union_power: corr = -0,260,    

p = 0,000; un_employment_laws: corr = -0,245, p = 0,000; un_collective_relations_laws:              

corr = -0,277, p = 0,000; un_epl: corr = -0,381, p = 0,000). De variabelen voor het meten 

van de rechten van de werknemers worden een hogere waarde toegekend naarmate de 

werknemers (al dan niet verenigd in vakbondsorganisaties) meer macht kunnen uitoefenen 

op de bedrijfseconomische omgeving. We kunnen dus besluiten dat een negatieve relatie 

bestaat tussen de rechten van de werknemers en het aantal buyouts in een land. 
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5.4.4.  Multivariate analyse 

 

Bij de multivariate analyse worden lineaire regressie-analyses uitgevoerd op de data. De 

bedoeling is om de parameters voor de variabelen zo te schatten dat een zo goed mogelijke 

overeenkomst wordt bekomen tussen de werkelijke en de voorspelde waarden van de 

afhankelijke variabele. 

 

Het toepassen van regressie-analyse is gebonden aan een aantal voorwaarden. Dit zijnde 

causaliteit, het in overweging nemen van alle relevante variabelen, het ontbreken van 

multicollineariteit, voldoende aantal waarnemingen, geen uitschieters en logische 

interpreteerbaarheid. Indien niet voldaan wordt aan deze voorwaarden, is het resultaat van 

de analyse niet of minder valide en/of betrouwbaar (De Pelsmacker en Van Kenhove, 

2002). 

 

� Causaliteit houdt in dat één der variabelen als afhankelijk moet worden 

beschouwd, en alle andere als onafhankelijk. Het is strikt genomen ook beter van 

associatie te spreken dan van causaliteit (De Pelsmacker en Van Kenhove, 2002). 

 

� Het in overweging nemen van alle relevante variabelen. Indien niet alle 

relevante variabelen in het model worden betrokken, kan dit aanleiding geven tot 

een lage kwaliteit van het model (De Pelsmacker en Van Kenhove, 2002). 

 

� Multicollineariteit  betreft het optreden van een hoge correlatie tussen sommige 

verklarende variabelen, waardoor de schatting van de coëfficiënten minder 

betrouwbaar wordt. Het opsporen van multicollineariteit is mogelijk door het 

opstellen van een correlatiematrix, waarin de correlatie tussen elk paar van 

variabelen in het regressiemodel wordt weergegeven. Vaak wordt als vuistregel 

gesteld dat geen van de correlatiecoëfficiënten tussen elk paar van onafhankelijke 

variabelen de 0,50 mag overschrijden (De Pelsmacker en Van Kenhove, 2002). 

 

� Uitschieters of outliers zijn als het ware ‘uitzonderlijke’ waarnemingen die ver 

van de puntenwolk van de andere waarnemingen af liggen. Uitschieters zijn er de 

oorzaak van dat regressie-analyse, uitgevoerd op deze waarnemingen, zal 
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resulteren in een geschat model dat ‘in de richting van de uitschieters wordt 

getrokken’(De Pelsmacker en Van Kenhove, 2002). 

 

� Logische interpreteerbaarheid. De onderzoeker zal moeten nagaan of de 

gegevens wel op de juiste manier werden verzameld, of de gebruikte variabelen 

wel correct zijn gedefinieerd, of de modelstructuur geschikt is voor het 

onderzochte fenomeen, en vooral of er geen belangrijke variabelen uit het model 

werden gelaten (De Pelsmacker en Van Kenhove, 2002). 

 

De onderzoeker zal ook willen nagaan in welke mate de regressie het verband tussen de 

afhankelijke variabele en de opgenomen onafhankelijke variabelen verklaart. Als maatstaf 

voor de sterkte van de associatie wordt in regressie-analyse gewoonlijk de 

determinatiecoëfficiënt (R²) berekend. Deze R² is gelegen in een bereik van 0 tot 1. Hoe 

groter de determinatiecoëfficiënt is, hoe meer het regressiemodel het verband tussen de 

verschillende variabelen zal verklaren (De Pelsmacker en Van Kenhove, 2002).  

 

Daarnaast zal de onderzoeker ook de VIF-score (Variance Inflation Statistics) bekijken. 

Deze meet de mate waarin multicollineariteit een probleem is. Variabelen waarvan de 

VIF-score meer dan 10 bedraagt mogen niet samen in het model worden opgenomen. 

 

 

Basismodel 
 

Het eerste model heeft enkel betrekking op het aantal buyouts voor EVCA en de 

controlevariabelen. Hoewel dit model voor elke hypothese specifieke verklarende 

variabelen zal opnemen, blijft de basis steeds gelijk. De controlevariabelen en de 

bespreking ervan kwamen reeds in de paragrafen 5.3.3. en 5.4.2. aan bod. Niet al deze 

variabelen zullen deel uitmaken van ons basismodel. We moeten eerst nagaan of de 

variabelen wel samen mogen voorkomen in hetzelfde model. Immers, wanneer twee 

variabelen onderling te sterk gecorreleerd zijn, kunnen deze aanleiding geven tot 

multicollineariteit. Eén van de belangrijkste assumpties bij onderzoek aan de hand van 

lineaire regressies is dat er geen multicollineariteit mag optreden. Bij hoge niveaus van 

collineariteit neemt de kans toe dat een goede onafhankelijke variabele in het model als 
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niet-significant wordt beschouwd. Bovendien maakt collineariteit de geschatte regressie-

coëfficiënten onstabiel (Field, 2005). Om multicollineariteit te vermijden worden sterk 

gecorreleerde controlevariabelen uit het model gelaten. Een bivariate correlatiematrix 

wordt opgesteld om deze te identificeren (zie bijlage 2.3). Variabelen waarvan de 

correlatie meer dan 0,60 bedraagt, mogen niet samen in het model voorkomen (Wijnen et 

al., 2002). 

 

Het basismodel is een sterk significant regressiemodel (R² = 0,625, p = 0,000)               

(zie bijlagen 3.1.). De coëfficiënten van het basismodel worden weergegeven in 

onderstaande Tabel 9. De verschillende VIF-scores zijn alle zeer sterk kleiner dan 10, 

zodat geen multicollineariteit optreedt. 

 

Tabel 9: Coëfficiënten van het basismodel (bron: eigen onderzoek) 

 

-109,630 63,485 -1,727 ,086

,000 ,000 ,539 9,728 ,000 ,671 1,490

2,396 4,498 ,027 ,533 ,595 ,806 1,241

-5,375 2,159 -,124 -2,490 ,014 ,834 1,199

-45,296 50,743 -,047 -,893 ,373 ,731 1,367

348,175 75,704 ,244 4,599 ,000 ,734 1,362

83,985 109,487 ,038 ,767 ,444 ,841 1,189

-32,225 36,364 -,044 -,886 ,377 ,842 1,188

17,286 42,855 ,022 ,403 ,687 ,722 1,385

-5,922 6,340 -,050 -,934 ,352 ,731 1,369

,427 ,215 ,112 1,986 ,049 ,644 1,552

19,225 3,593 ,307 5,350 ,000 ,627 1,595

(Constant)

gdp_volume

gdp_growth

short_interest_rate

pe_banks

pe_pension

pe_insur

pe_indept

pe_domestic

inflation

market_cap_listed_comp

ipo_value

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF

Collinearity Statistics

a. 
 

 

 

De resultaten van de lineaire regressie-analyses voor het testen van de geformuleerde 

hypotheses worden weergegeven in bijlagen 3.2. tot en met 3.37. 

 

Hypothese 1 

 

De interactie tussen de afhankelijke variabele aantal buyouts en de verklarende variabele 

tea is een sterk significant model (R² = 0,641, p = 0,000). De variabele tea is een sterk 

significante variabele in de lineaire regressie die het aantal buyouts bepaalt                
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(coëff. = -0,155, p = 0,005). Ook de lineaire regressie die de waarde van de buyouts 

bepaalt, is een sterk significant model (R² = 0,525, p = 0,000). Opnieuw is tea een sterk 

significante variabele (coëff. = -0,303, p = 0,000). De relatie heeft dus de omgekeerde 

richting dan deze die we voorspelden.  

 

Hypothese 2 

 

De volgende relatie die wordt onderzocht is deze tussen het aantal divisionele buyouts en 

de verklarende variabele tea. Dit model is sterk significant (R² = 0,700, p = 0,000). De 

variabele tea is significant (coëff. = -0,174, p = 0,011). De negatieve coëfficiënt wijst op 

de negatieve relatie tussen het aantal divisionele buyouts en de mate van ondernemerschap 

in een land. 

 

Hypothese 3 

 

De lineaire regressie voor de relatie tussen het aantal buyouts en de beschikbare 

hoeveelheid aan private equity is sterk significant (R² = 0,661, p = 0,000). De variabele 

pe_total1 heeft een sterk significante invloed op het aantal buyouts (coëff. = 0,273,           

p = 0,000). Verder is het model voor het verband tussen de waarde van de buyouts ten 

overstaan van het BBP en de onafhankelijke variabele pe_total1_ per_gdp sterk significant 

(R² = 0,489, p = 0,000). Deze variabele heeft een sterk significante invloed op de waarde 

van het aantal buyouts ten opzichte van het BBP (coëff. = 0,155, p = 0,009). Het model 

voor de relatie tussen het aantal buyouts en de hoeveelheid aan private equity die wordt 

besteed aan de financiering van buyouts is sterk significant (R² = 0,705, p = 0,000). De 

variabele pe_value_buyouts_evca is een sterk significante variabele in de lineaire regressie 

(coëff. = 0,407, p = 0,000). We kunnen bijgevolg concluderen dat de aanwezigheid van 

private equity een sterk significante impact heeft op het aantal buyouts en de waarde 

ervan. 

 

Hypothese 4a en 4b 

 

De lineaire regressie voor het meten van de interactie tussen het aantal buyouts en de 

verklarende variabele voor corporate governance, cg_inv_prot, is sterk significant               
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(R² = 0,749, p = 0,000). De variabele is bovendien sterk significant (coëff. = 0,412,           

p = 0,000). Ook het model voor het meten van de relatie tussen het aantal buyouts en de 

tweede verklarende variabele voor corporate governance, cg_anti_dir_rights, is sterk 

significant (R² = 0,687, p = 0,000). De variabele is eveneens sterk significant            

(coëff. = 0,307, p = 0,000). De lineaire regressie voor het meten van de associatie tussen 

de waarde van de buyouts ten overstaan van het BBP en de verklarende variabele 

cg_inv_prot, is sterk significant (R² = 0,503, p = 0,000). Tevens is de variabele sterk 

significant (coëff. = 0,234, p = 0,000). Het model voor het meten van het verband tussen 

de waarde van de buyouts ten overstaan van het BBP en de tweede verklarende variabele 

voor corporate governance, cg_anti_dir_rights, is sterk significant (R² = 0,475, p = 0,000). 

De variabele heeft een significante impact op de waarde van de buyouts tegenover het 

BBP (coëff. = 0,141, p = 0,032). De positieve coëfficiënten wijzen hier alle op een positief 

verband tussen de mate van corporate governance in een land en het aantal buyouts dat er 

wordt ondernomen. 

 

Hypothese 5a en 5b 

 

Het eerste model voor de interactie tussen het aantal public to private transacties en de 

mate van corporate governance is sterk significant (R² = 0,696, p = 0,000). De variabele 

cg_inv_prot heeft een sterk significante invloed op het aantal public to private transacties        

(coëff. = 0,291, p = 0,000). Het tweede model voor deze interactie is eveneens sterk 

significant (R² = 0,690, p = 0,000). De variabele cg_anti_dir_rights heeft een sterk 

significante impact op het aantal public to private transacties (coëff. = 0,297, p = 0,000). 

De positieve coëfficiënten wijzen ook hier op een positieve interactie tussen de mate van 

corporate governance en het aantal public to private transacties. 

 

Hypothese 6 

 

De lineaire regresssie-analyse voor de interactie tussen het aantal buyouts en de variabele 

acc_em_priv is sterk significant (R² = 0,703, p = 0,000). Ook het verband tussen beide 

variabelen is sterk significant (coëff. = -0,049, p = 0,000) en ligt in dezelfde richting als 

voorspeld. Het model voor het verband tussen de waarde van de buyouts ten opzichte van 

het BBP en de variabele acc_em_priv is sterk significant (R² = 0,567, p = 0,000). De 
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variabele heeft daarentegen geen significante invloed op de waarde van de buyouts   

(coëff. = -0,078, p = 0,414). Voor de interactie tussen het aantal buyouts en de variabele 

acc_em_publ is het model sterk significant (R² = 0,743, p = 0,000). De relatie tussen beide 

variabelen is eveneens sterk significant (coëff. = -0,389, p = 0,000). De lineaire regressie-

analyse voor de interactie tussen de waarde van de buyouts ten opzichte van het BBP en 

de variabele acc_em_publ is sterk significant (R² = 0,572, p = 0,000). Ook deze variabele 

voor het meten van earnings management heeft geen significante invloed op de waarde 

van de buyouts (coëff. = -0,157, p = 0,139). Het negatieve teken van de coëfficiënten wijst 

er op dat het aantal MBOs zal afnemen naarmate meer earnings management voorkomt in 

een land. De lineaire regressie voor de interactie tussen het aantal buyouts en de variabele 

acc_cifar is sterk significant (R² = 0,649, p = 0,000). De impact van deze variabele op het 

aantal buyouts is sterk significant (coëff. = 0,228, p = 0,000). Het model voor de interactie 

tussen de waarde van de buyouts en de verklarende variabele acc_cifar is sterk significant 

(R² = 0,475, p = 0,000). Deze variabele heeft een significante impact op de waarde van de 

buyouts ten overstaan van het BBP (coëff. = 0,173, p = 0,031). Ook hier vinden we 

bijgevolg een positieve relatie tussen het aantal buyouts en de mate van aanwezigheid van 

strenge accounting standaarden. Dit is consistent met de verwachtingen. 

 

Hypothese 7 

 

Het model voor de interactie tussen het aantal buyouts en het gevoerde fiscaal beleid in 

een land is sterk significant (R² = 0,626, p = 0,000). We bekomen een sterk significante 

relatie tussen het aantal buyouts en de verklarende variabele fisc_tax_legal                 

(coëff. = -0,297, p = 0,000). De negatieve coëfficiënt wijst op het positieve verband dat 

bestaat tussen de mate van gunstigheid van het fiscaal beleid en het aantal buyouts in een 

land. De lineaire regressie-analyse voor de relatie tussen de score voor het fiscaal beleid 

en de waarde van de buyouts tegenover het BBP is sterk significant (R² = 0,462,                

p = 0,000). Het verband tussen beide variabelen is echter niet significant (coëff. = 0,009,    

p = 0,889).  
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Hypothese 8 

 

De lineaire regressie voor het verband tussen het huidige aantal buyouts en het aantal 

buyouts in het verleden is sterk significant (R² = 0,800, p = 0,000). Het verband is 

eveneens sterk significant (coëff. = 0,684, p = 0,000). Het regressiemodel voor de 

interactie tussen de waarde van de buyouts en het aantal buyouts in het verleden is sterk 

significant (R² = 0,800, p = 0,000), evenals het verband tussen beide variabelen        

(coëff. = 0,684, p = 0,000). De positieve coëfficiënten wijzen er op dat naarmate reeds 

veel MBOs worden ondernomen in een land, er meer MBOs zullen plaatsvinden.  

 

Hypothese 9 

 

Het eerste lineaire regressiemodel voor het meten van het verband tussen het aantal 

buyouts en de financiële structuur in een land is sterk significant (R² = 0,626, p = 0,000). 

De variabele fin_struct_act heeft geen significante impact (coëff. = -0,045, p = 0,526). Het 

tweede lineaire regressiemodel is eveneens sterk significant (R² = 0,638, p = 0,000). Het 

verband tussen het aantal buyouts en de variabele fin_cred_rights is significant         

(coëff. = 0,134, p = 0,012). De lineaire regressie voor het verband tussen de waarde van de 

buyouts en de variabele fin_cred is sterk significant (R² = 0,476, p = 0,000). We bekomen 

een significante relatie (coëff. = 0,141, p = 0,027). Het lineaire regressiemodel voor het 

verband tussen de waarde van de buyouts ten overstaan van het BBP en de variabele 

fin_struct_act is eveneens sterk significant (R² = 0,462, p = 0,000). Deze variabele heeft 

echter geen significante impact op de waarde van de buyouts (coëff. = 0,009, p = 0,919). 

We vinden bijgevolg slechts een beperkte negatieve relatie tussen het aantal buyouts en de 

mate van bankgeoriënteerde financiële structuur van een land. 

 

Hypothese 10 

 

De lineaire regressie voor het verband tussen het aantal buyouts en de eerste variabele 

voor het meten van de rechten van de werknemers, un_cost_firing_workers, is sterk 

significant (R² = 0,607, p = 0,000). Het verband tussen deze beide variabelen is echter 

marginaal significant (coëff. = 0,100, p = 0,066). De volgende lineaire regressies voor het 

verband tussen het aantal buyouts en de verschillende variabelen voor het meten            
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van de rechten van de werknemers, un_labor_union_power, un_employment_laws, 

un_collective_relations_laws en un_epl, zijn alle sterk significant (respectievelijk          

R²= 0,687, p= 0,000; R² = 0,638, p = 0,000; R² = 0,677, p = 0,000; R² = 0,678, p = 0,000). 

De interactie tussen het aantal buyouts en de variabele un_labor_union_power is sterk 

significant (coëff. = -0,488, p = 0,000). Er is een sterke significantie voor het verband 

tussen het aantal buyouts en de variabele un_employment_laws (coëff. = -0,176,               

p = 0,010), evenals voor de relatie tussen het aantal buyouts en de variabele 

un_collective_relations_laws (coëff. = -0,337, p = 0,000). Het verband tussen het aantal 

buyouts en de variabele un_epl is eveneens sterk significant (coëff. = -0,225, p = 0,006). 

Uit de negatieve coëfficiënten van deze laatste vier relaties kunnen we besluiten dat in 

landen waar de werknemers (al dan niet verenigd in vakbondsorganisaties) meer macht 

kunnen uitoefenen op de bedrijfseconomische omgeving, minder MBOs zullen 

voorkomen. De lineaire regressiemodellen voor de interacties tussen de waarde van de 

buyouts ten overstaan van het BBP en de verschillende variabelen voor het meten van de 

rechten van de werknemers zijn alle sterk significant (un_cost_firing_workers: R²= 0,492, 

p = 0,000; un_labor_ union_power: R² = 0,468, p = 0,000; un_employment_laws:             

R² = 0,472, p = 0,000; un_collective_relations_laws R² = 0,478, p = 0,000; un_epl:           

R² = 0,541, p = 0,000). De variabele un_cost_firing_workers heeft een sterk significante 

impact op de waarde van de buyouts (coëff. = 0,209, p = 0,001). De invloed van 

un_labor_union_power op de waarde van de buyouts is niet significant (coëff. = -0,158,   

p = 0,133). We bekomen een marginaal significante invloed voor de variabele 

un_employment_laws op de waarde van de buyouts (coëff. = 0, 149, p = 0,065). Er bestaat 

een significante relatie tussen de waarde van de buyouts en de variabele 

un_collective_relations_laws (coëff: -0,186, p = 0,019). Tot slot vinden we geen 

significante impact van de variabele un_epl op de waarde van de buyouts (coëff. = 0,012, 

p = 0,904). 

 

Algemeen model 1 

 

Tot nog toe werden alle onafhankelijke variabelen elk afzonderlijk in het basismodel 

opgenomen. We willen nu echter een algemeen model opstellen. Daartoe vertrekken we 

van het basismodel. Vervolgens worden de onafhankelijke variabelen in het model 

opgenomen. Niet alle onafhankelijke variabelen zullen deel uitmaken van het algemeen 
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model. We moeten opnieuw nagaan of de variabelen wel samen mogen voorkomen in 

hetzelfde model. Immers, wanneer twee variabelen onderling te sterk zijn gecorreleerd, 

kunnen deze aanleiding geven tot het optreden van multicollineariteit. In de 

correlatiematrix voor afhankelijke en onafhankelijke variabelen (zie bijlage 2.1.) kwam 

reeds aan het licht dat meerdere onafhankelijke variabelen een te hoge correlatie hebben 

om samen in een model te worden opgenomen. Volgende onafhankelijke variabelen 

worden in het algemeen model opgenomen voor het onderzoeken van de verschillende 

hypotheses: voor hypothese 1 en 2: tea, voor hypothese 3: beschikbaarheid private equity 

(pe_total1_per_gdp), voor hypothese 4a, 4b, 5a en 5b: Investor Protection     

(cg_inv_prot), voor hypothese 6: CIFAR (acc_cifar), voor hypothese 7: Tax en Legal 

Environment (fisc_tax_legal), voor hypothese 8: aantal MBOs voorgaande jaren 

(leg_number_buyouts_cumul_evca), voor hypothese 9: Structure-Activity (fin_struct_act) 

en voor hypothese 10: Cost of Firing Workers (un_cost_firing_workers) en Labor Union 

Power (un_labor_union_power). 

 

Het algemeen model is sterk significant (R² = 0,855, p = 0,000). De VIF – scores voor de 

verschillende variabelen zijn alle kleiner dan 10, doch zijn ze opmerkelijk hoger dan in het 

basismodel met uitsluitend controlevariabelen (zie bijlage 3.38.).  

 

De interactie tussen de variabelen aantal buyouts voor EVCA en tea is sterk significant 

(coëff. = -0,120, p = 0,004). Voor de variabelen number_buyouts_evca en 

pe_total_per_gdp_evca vinden we geen significant verband (coëff. = 0,004, p = 0,898). Er 

is een sterk significante relatie tussen het aantal buyouts voor EVCA en cg_inv_prot 

(coëff. = 0,330, p = 0,000). Het verband tussen het aantal buyouts voor EVCA en 

acc_cifar is niet significant (coëff. = 0,029, p = 0,633), evenals de relatie tussen het aantal 

buyouts voor EVCA en fisc_tax_legal (coëff. = 0,014, p = 0,772). Verder bestaat een 

sterke significantie tussen het aantal buyouts voor EVCA en leg_number_ 

buyouts_cumul_evca (coëff. = 0,399, p = 0,000). De interactie tussen de variabelen 

number_ buyouts_evca en fin_struct_act is niet significant (coëff. = 0,016, 0,822). We 

vinden een sterk significant verband tussen het aantal buyouts voor EVCA en 

un_cost_firing_workers (coëff. = -0,140, p = 0,008), en een significante interactie tussen 

de variabelen number_buyouts_evca en un_labor_union_power (coëff. = -0,204,               

p = 0,012). 
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Algemeen model 2 

 

Vervolgens kunnen we nog een tweede algemeen model opstellen. Hiertoe vertrekken we 

van het eerste algemeen model. Bovendien worden een aantal extra variabelen voor de 

verschillende landen toegevoegd. Deze variabelen werden gemodelleerd als dummy 

variabelen met een waarde 1 voor één bepaald land en waarde 0 voor alle andere landen. 

Daarnaast werden ook een aantal andere variabelen uit het model gehaald. Het betreffen 

de onafhankelijke en controlevariabelen die een constante waarde aannemen per land. 

Volgende onafhankelijke variabelen blijven aanwezig in het model: tea, 

pe_total1_per_gdp en leg_buyouts_cumul_evca. De resterende controlevariabelen zijn: 

gdp_volume, gdp_growth, short_interest_rate, pe_banks, pe_pension, pe_insur, pe_indept, 

pe_domestic, inflation, market_cap_listed_comp.  

 

Het tweede algemeen model is sterk significant (R² = 0,907, p = 0,000). De VIF – scores 

voor de verschillende variabelen zijn echter niet langer alle kleiner dan 10. Bijgevolg 

worden we nu geconfronteerd met het probleem van multicollineariteit (zie bijlage 3.39.). 

 

5.5.  Besluit empirisch onderzoek 

 

Tabel 10 heeft tot doel meer inzicht te verschaffen in de resultaten van de diverse 

analyses. Hierbij wijst een ‘+ + +’ op een sterk significant positief effect van de 

verklarende variabele op het aantal MBOs in een land, een ‘+ +’ wijst op een significant 

positief effect en een ‘+’ op een marginaal significant positief effect. Daarnaast wijst een    

‘ - - -‘ op een sterk significant negatieve impact van de onafhankelijke variabele op het 

aantal buyouts dat zal worden ondernomen in een land, een ‘- -‘ op een significant 

negatieve impact en een ‘-’ op een marginaal significant negatieve impact. Tenslotte wijst 

een lege cel erop dat geen significant effect optrad.  
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Tabel 10: Samenvatting van het effect van de onafhankelijke variabelen op het aantal MBOs 

(bron: eigen onderzoek) 

 

  

Onafhankelijke variabele 
Correlatie- 

matrix 

Lineaire 
regressies met de 

afzonderlijke 
onafhankelijke 

variabelen 

Lineaire   
regressie inclusief 

andere 
onafhankelijke 

variabelen 

Hypothese 1 TEA-index - - - - -  - - - 

Hypothese 2 TEA-index   - - -  - - - 

Beschikbaarheid private equity + + + + + +   
Hypothese 3 Hoeveelheid private equity       

gealloceerd aan buyouts 
+ + + + + +   

Investor Protection + + + + + + + + + Hypothese     
4a en 4b Anti-Director Rights (ATD) + + + + + + + + + 

Investor Protection + + + + + + + +  Hypothese     
5a en 5b Anti-Director Rights (ATD) + + + + + + + +  

Earnings Management (EM) -
private ondernemingen 

  - - -    

Earnings Management (EM) -
publieke ondernemingen 

- - -  - - - - - Hypothese 6 

CIFAR + + + + + +   

Hypothese 7 Tax and Legal Environment + + + + + + + + + 

Hypothese 8 
Aantal MBOs 

voorgaande jaren 
+ + + + + + + + + 

Structure-Activity - - -      
Hypothese 9 

Creditor Rights (CRD) - - -  + + + + + 

Cost of Firing Workers   + - - - 

Labor Union Power - - -  - - - - - 

Employment Laws  - - -  - - - - - - 

Collective Relations Laws - - -  - - - - 

Hypothese 10 

Employment Protection          
Legislation (EPL) 

- - -  - - - - - - 

 

 

Er wordt geen ondersteuning gevonden voor hypothese 1 en hypothese 2 in dit 

onderzoek. In de literatuur vinden we echter wel een positief effect tussen de mate van 

ondernemerschap en met private equity gefinancierde investeringen. Bonini (2006) 

concludeert dat de TEA-index een sterk significante impact heeft op investeringen 

gefinancierd door private equity kapitaal. Voor hypothese 3 vinden we wel ondersteuning. 

De hypothese dat in landen waarin meer private equity kapitaal beschikbaar is, meer 

MBOs zullen plaatsvinden, kan dus aanvaard worden. Het verband tussen de mate van 
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corporate governance en het aantal buyouts wordt onderzocht aan de hand van hypothese 

4a en 4b. We kunnen besluiten dat er sprake is van een positieve relatie tussen de mate 

van corporate governance in een land en het aantal buyouts. We kunnen bij deze 

hypothese 4a niet aanvaarden, doch aanvaarden we wel hypothese 4b. We onderzoeken 

het verband tussen de mate van corporate governance in een land en het aantal public to 

private transacties door het stellen van hypothese 5a en 5b. We stellen vast dat naarmate 

corporate governance beter is in een land er meer public to private bewegingen worden 

ondernomen. Bij deze verwerpen we hypothese 5a. We aanvaarden immers hypothese 5b. 

Ook in de literatuur vinden we bevestiging van deze hypotheses met betrekking tot 

corporate governance. Jeng en Wells (2000) vinden een statistisch significant positief 

verband tussen de met private equity gefinancierde investeringen en de toenemende mate 

van corporate goverance. Daarnaast bevestigen ook Bonini (2006) en Guillén en Schneper 

(2001) deze positieve relatie. Voor hypothese 6, die stelt dat naarmate de accounting 

standaarden in een land strenger zijn, er meer MBOs zullen plaatsgrijpen, is eveneens 

ondersteuning gevonden. Bijgevolg kunnen we aannemen dat het aantal MBOs zal 

toenemen naarmate de accounting standaarden in een land strenger zijn. Bij Jeng en Wells 

(2000) vinden we bevestiging dat een toenemende mate van ondernemingstransparantie 

een positief effect heeft op het aanbod aan private equity kapitaal dat beschikbaar wordt 

gesteld voor investeringen. Hypothese 7 stelt een positieve interactie tussen de mate van 

gunstigheid van het fiscaal beleid en het aantal buyouts in een land. Voor deze hypothese 

vinden we in dit onderzoek ondersteuning. De legitimiteit van de MBO-transactie wordt 

onderzocht aan de hand van hypothese 8. Deze stelt dat naarmate er reeds veel MBOs 

worden ondernomen in een bepaald land, er meer MBOs zullen plaatsgrijpen. Er wordt 

ondersteuning gevonden voor deze hypothese in het onderzoek. Hypothese 9 stelt dat 

naarmate een land meer bankgeoriënteerd is, er minder buyouts zullen voorkomen. Deze 

hypothese wordt in dit onderzoek slechts matig ondersteund. Er is bijgevolg sprake van 

een beperkte negatieve relatie tussen de mate van bankgeoriënteerde financiële structuur 

van een land en het aantal buyouts in het betreffende land. Tenslotte wordt ook voor 

hypothese 10 ondersteuning gevonden. We kunnen concluderen dat in landen waar de 

werknemers (al dan niet verenigd in vakbondsorganisaties) meer macht kunnen uitoefenen 

op de bedrijfseconomische omgeving, minder MBOs zullen voorkomen. Zowel Jeng en 

Wells (2000), als Bonini (2006) bevestigen deze negatieve relatie. 
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Algemeen besluit 
 
 
Inleiding 

De management buyout (MBO) is een techniek die op het einde van de jaren ’60 en het 

begin van de jaren ’70 in de Verenigde Staten ontstond en met een aantal jaren vertraging 

ook naar het Verenigd Koninkrijk overwaaide. Bij een MBO wordt de onderneming (of 

een divisie van een grotere onderneming) overgenomen door het huidige management. 

Sinds het begin van de jaren ’90 komt het fenomeen ook op gang in continentaal Europa, 

eerst in Frankrijk en Nederland, daarna ook in België. MBOs zijn een belangrijk 

fenomeen. Het aantal MBOs is de laatste jaren sterk gestegen en MBOs zullen in de 

toekomst enkel nog aan belang toenemen. 

 

Robbie et al. (1994, blz. 216) stellen in hun algemene definitie van buyouts dat het gaat 

om de transfer van het geheel of een deel van de activa van een onderneming naar een 

nieuwe onderneming, die vaak een relatief hoge schuldgraad heeft en waarvan het 

aandeelhouderschap relatief geconcentreerd is. Bij een MBO heeft ook het management 

van de onderneming een substantieel aandeel in de nieuwe onderneming. 

 

De Europese markten zijn niet homogeen en er bestaan enorme verschillen inzake het 

aantal MBOs tussen de verschillende Europese landen. De bedoeling van deze scriptie is 

een antwoord te vinden op de vraag waarom buyouts in bepaalde landen een veel 

voorkomend fenomeen zijn, terwijl ze in andere landen slechts sporadisch voorkomen. Er 

wordt voornamelijk gekeken naar de West-Europese situatie. Heel wat studies kijken naar 

de determinanten van buyouts. Het gaat hierbij echter hoofdzakelijk om studies op micro-

niveau. Wij wensen daarentegen buyouts te onderzoeken op macro-niveau. We bestuderen 

voor de verschillende Europese landen de rol van het institutioneel kader waarbinnen 

buyouts plaatsvinden en de invloed hiervan op het aantal buyouts. 

 

De onderzoeksvraag die in deze scriptie centraal staat: Welke institutionele factoren 

spelen een belangrijke rol voor het aantal MBOs in de verschillende Europese 

landen?  
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Redenen voor een management buyout 

Er kunnen verschillende redenen worden aangehaald die aanleiding kunnen geven tot het 

doorvoeren van een MBO. Een eerste reden is de ‘tax benefit’ hypothese. Lowenstein 

(1985) onderstreept het belang van de realiseerbare belastingbesparingen als grote 

beweegreden tot het doorvoeren van een MBO. Aangezien in de post-MBO-fase hoge 

intrestbetalingen gebeuren, die bovendien afgetrokken kunnen worden van de belastbare 

winst, worden enorme belastingvoordelen gerealiseerd. Deze belastingbesparingen 

concretiseren zich in een tax shield, dat resulteert in hogere kasstromen, met als gevolg 

een hogere snelheid van afbetaling van de schulden en een toename van de 

ondernemingswaarde (Bradley et al., 2004, blz. 403-404). 

 

Een tweede reden voor het ondernemen van een MBO is om de agency problemen in een 

onderneming te reduceren. Onder deze noemer kunnen een aantal verschillende 

hypotheses geplaatst worden. Ten eerste is er de ‘incentive realignment’ hypothese. De 

belangenconflicten tussen managers en aandeelhouders in beursgenoteerde 

ondernemingen komen het eerst naar voor in een studie van Adam Smith in 1776. Berle en 

Means (1932) wijzen erop dat de scheiding tussen eigenaars van een onderneming en de 

leiding ervan noodzakelijk wordt naarmate een onderneming groter wordt. In complexe, 

open vennootschappen is het totale risico te groot om door een beperkt aantal personen 

gedragen te worden. Deze agency relatie wordt in de praktijk gekenmerkt door tal van 

conflicten omdat de doelstellingen van managers en aandeelhouders verschillen (Jensen en 

Meckling, 1976). 

 

De tweede agency-gerelateerde hypothese is de controle hypothese. Dit argument stelt dat 

ondernemingen na de buyout beter gecontroleerd worden door de externe aandeelhouders, 

die een groter belang in de ondernemingen zullen hebben. Dit leidt tot betere prestaties 

voor de onderneming, waardoor de waarde voor de aandeelhouders toeneemt. 

 

Een derde hypothese onder de agency-noemer is de ‘free cash flow’ hypothese. Vrije 

kasstromen worden gedefinieerd als ‘cash flow in excess of that required to fund all 

projects that have positive net present value (NPV) when discounted at a relevant cost of 

capital’ (Jensen, 1986). Het ideale beleid zou er dan in bestaan deze kasstromen uit te 

keren aan de aandeelhouders. Het management geeft er echter vaak de voorkeur aan deze 
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vrije kasstromen in de onderneming te houden en toch te investeren. Zo kan het voor hen 

voordeliger zijn om te investeren in omzetgroei wanneer hun bezoldiging hieraan 

gekoppeld is. Het voordeel van een MBO in deze situatie is tweevoudig: (1) de managers 

worden ook aandeelhouder, en zullen dus sneller de vrije kasstromen uitkeren als 

dividenden en (2) de toegenomen interestbetalingen en schuldaflossingen na de buyout 

zullen het bedrag aan vrije kasstromen doen dalen. De vraag is natuurlijk in welke mate 

ondernemingen over vrije kasstromen beschikken en of dit probleem niet op een minder 

omslachtige manier op te lossen valt.  

 

De transactiekosten hypothese komt het eerst voor in een studie van DeAngelo et al. 

(1984) over going private transacties. Zij stellen dat een beursgenoteerde onderneming de 

kosten die gepaard gaan met een beursnotering, kan vermijden door zich om te vormen tot 

een private onderneming. Deze kosten moeten dan wel opwegen tegen het voordeel van 

toegang tot de publieke kapitaalmarkt. Er mag echter niet vergeten worden dat ook aan het 

ondernemen van een management buyout hoge transactiekosten zijn verbonden. 

Bovendien is het evident dat deze redenering niet opgaat voor niet-beursgenoteerde 

ondernemingen.  

 

Een vierde redenering is de ‘takeover defense’ hypothese. Management buyouts kunnen 

ook gezien worden als een defensieve strategie tegen vijandelijke overnames. Managers 

kunnen een MBO doorvoeren om zich te verdedigen tegen een overname door een derde 

partij. Op die manier tracht het management onder meer zijn eigen werkzekerheid veilig te 

stellen. In veel overnames is het zo dat de overnemende onderneming een rationalisatie 

van het management van de nieuwe onderneming zal doorvoeren. Men gaat er hierbij 

vanuit dat de verkrijgende onderneming ook deze is met het efficiëntste management (Van 

Heck et al., 2001). De kans is groot dat de managers van de overgenomen onderneming 

zullen worden ontslagen. 

 

Een vijfde motief voor het ondernemen van een MBO is de ‘undervaluation’ hypothese. 

Asymmetrische informatie zal optreden tussen het management van de organisatie en 

externe partijen over de maximale waarde die kan worden gerealiseerd met de bestaande 

activa. De mogelijkheid bestaat dat het management, dat vanzelfsprekend over superieure 

inside information beschikt en zicht heeft op de verwachte toekomstige inkomsten, 
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vaststelt dat de prijs van het aandeel ondergewaardeerd wordt in relatie tot het werkelijke 

potentieel van de onderneming. Lowenstein (1985) stelt dat wanneer het management de 

verwervende partij is, zij voor de aankondiging de prijs van het aandeel via 

boekhoudkundige en financiële technieken zal trachten te drukken. Het uitkopend 

management zal een lagere prijs aan de aandeelhouders betalen voor de uit te kopen 

onderneming op grond van informatie die alleen zij bezitten (Schadler en Karns, 1990). 

 

De ‘wealth transfer’ hypothese stelt dat MBOs een effect hebben op de relatieve 

welvaartsposities van de eigen en de vreemd vermogensverschaffers. De obligatiehouders 

of bondholders van een onderneming zouden verliezen leiden bij een MBO en deze 

verliezen komen ten goede aan het management. De waarde van de obligaties van de 

onderneming daalt omdat de toegenomen schuldgraad na de buyout zorgt voor grotere 

verwachte faillissementskosten. Ook komt het voor dat er meer bevoorrechte schulden 

worden uitgegeven, waardoor de bestaande obligatiehouders minder kans hebben om hun 

obligatie uitbetaald te krijgen bij een eventueel faillissement. Clausules in de obligaties 

geven niet genoeg bescherming tegen dit fenomeen. 

In de empirische literatuur is weinig terug te vinden met betrekking tot andere 

waardeverschuivingen dan deze gerelateerd aan obligatiehouders. Shleifer en Summers 

(1988) suggereren dat nieuwe investeerders in overnames bestaande contracten tussen de 

onderneming en haar belanghebbenden verbreken. In het bijzonder gaat het hierbij over 

het personeel door het reduceren van het aantal werknemers en een vermindering van hun 

loon (Renneboog et al., 2005). 

 

Ten slotte stellen Wright et al. (2000, 2001) dat de hoofdreden voor MBOs te vinden is bij 

het mogelijk maken van innovatie en nieuwe ontwikkelingen. Management buyouts 

kunnen hiertoe bijdragen door het vaste patroon van denken in een onderneming te 

doorbreken, of door divisies die niet langer centraal stonden in de strategie van de 

moederonderneming te verzelfstandigen. 

 

Context van de verschillende landen 

Het ondernemerschap aanwezig bij het zittende management vormt een belangrijk 

perspectief in het ondernemen van de MBO. Aangezien de verschillende Europese landen 

sterke verschillen vertonen inzake ondernemerschap (Crijns en Verzele, 2001), kunnen we 
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aannemen dat de mate van ondernemerschap aanwezig in een land een invloed zal hebben 

op het aantal buyouts. Daarom stellen we hypothese 1 als volgt: indien een land meer 

ondernemend is, zullen er meer MBOs worden ondernomen. Hypothese 2 wordt 

gelijkaardig gesteld, maar heeft betrekking op het aantal divisionele buyouts, zijnde: 

indien een land meer ondernemend is, zullen er meer divisionele MBOs worden 

ondernomen.  

 

Cressy et al. (2005) tonen aan dat ondernemingen die een buyout doorvoerden, 

gefinancierd door professionele private equity fondsen, betere bedrijfsresultaten zullen 

voorleggen. Ook Wright et al. (1997) vinden statistische significantie voor de invloed van 

private equity op de post-buyout performantie van de onderzochte ondernemingen. Er 

bestaan nog steeds enorme verschillen in beschikbaarheid van private equity tussen de 

Europese landen. Gezien het grote belang van private equity ter financiering van de 

buyout transactie, verwachten we dat de mate van beschikbaarheid van private equity een 

invloed zal hebben op het aantal buyouts. Zo komen we tot hypothese 3: naarmate er 

meer private equity kapitaal beschikbaar is in een land, zullen er meer MBOs 

plaatshebben.  

 

Agency problemen betreffen de belangenconflicten tussen managers en aandeelhouders 

aangezien de doelstellingen van de beide partijen sterk verschillen (Jensen en Meckling, 

1976). Twee tegengestelde redeneringen kunnen worden gevolgd voor het formuleren van 

de hypotheses voor corporate governance. Een eerste redenering houdt in dat de 

toenemende mate van corporate governance de agency conflicten binnen de onderneming 

zullen reduceren (La Porta et al., 1999). Bijgevolg zullen minder buyouts plaatsgrijpen. 

Dit leidt tot hypothese 4a: naarmate corporate governance beter is in een land, zullen er 

minder MBOs worden ondernomen. Daarnaast kan worden gesteld dat MBOs dikwijls 

worden ondernomen door managers die informatie achterhouden en handelen uit 

eigenbelang. Een toenemende mate van corporate governance leidt dan tot een toenemend 

vertrouwen aanwezig bij de aandeelhouder dat deze niet zullen worden benadeeld bij het 

ondernemen van een MBO door het management (LaPorta et al., 1999). Daarom stellen 

we hypothese 4b: naarmate corporate governance beter is in een land, zullen er meer 

MBOs worden ondernomen. 
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We verwachten dat de invloed van corporate governance meer opmerkelijk zal zijn voor 

de zogenaamde going privates of public to private transacties (DeAngelo et al., 1984), 

aangezien agency problemen meer voorkomen bij publieke ondernemingen dan bij niet-

beursgenoteerde ondernemingen. Zo komen we analoog voor hypothese 4a tot    

hypothese 5a: naarmate corporate governance beter is in een land, zullen er minder public 

to private transacties worden ondernomen. De omgekeerde redenering die leidde tot 

hypothese 4b leidt nu analoog tot hypothese 5b: naarmate corporate governance beter is 

in een land, zullen er meer public to private transacties worden ondernomen. 

 

De beschikbaarheid van financial disclosure wordt gezien als de sleuteldeterminant van de 

efficiëntie van economische beslissingen en de groei van de economie in een land 

(Bushman et al., 2004). Het ondernemen van een MBO is een risicovol project. Wanneer 

de markt geen goede informatie heeft van de ondernemingen die een MBO willen 

doorvoeren, zullen investeerders een hoge risicopremie eisen. Dit resulteert in een 

duurdere fondsenwerving voor de betrokken ondernemingen. Deze kosten van 

asymmetrische informatie kunnen worden gereduceerd indien het land, waarin de 

onderneming haar economische activiteit uitvoert, strenge accounting regels hanteert. Met 

een goede wetgeving inzake financiële rapportering zullen private equity investeerders 

minder tijd dienen te besteden aan het verzamelen van informatie voor de monitoring van 

hun investeringen (Jeng en Wells, 2000). Bijgevolg stellen we hypothese 6: naarmate de 

accounting standaarden in een land strenger zijn, zullen er meer MBOs worden 

ondernomen. 

 

De ‘tax benefit’ hypothese (Lowenstein, 1985) vormt een belangrijke motivering voor het 

doorvoeren van een MBO. De mate waarin de belastingbesparingen tot uiting komen is 

uiteraard afhankelijk van het gevoerde fiscaal beleid in het desbetreffende land. Een studie 

van EVCA (Benchmarking European Tax and Legal Environment, 2006) biedt een 

overzicht en vergelijking van de huidige status van de wetgeving en het fiscaal beleid van 

de verschillende Europese landen. De mate waarin het fiscaal beleid in het algemeen, en 

de ondernemingsbelastingvoet in het bijzonder, in een land gunstig is voor de MBO-

activiteit, zou kunnen leiden tot een toename van het aantal MBOs in het desbetreffende 

land. Hypothese 7 formuleren we bijgevolg op deze manier: naarmate het fiscaal beleid in 

een bepaald land gunstiger is voor de MBO transactie, zullen er meer MBOs plaatshebben.  
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Tot nog toe werden de argumenten geformuleerd vanuit een financiële benadering. Het 

argument met betrekking tot de legitimiteit vertrekt daarentegen vanuit een sociologische 

invalshoek. De invloed van de omgeving is van die aard dat het aantal ondernomen MBOs 

zal toenemen indien in de omgeving reeds veel MBOs worden doorgevoerd. Bovendien 

blijkt dat in het verleden het ondernemen van een buyout in bepaalde landen als niet-

legitiem werd aangezien, maar eerder als misdadig (Wright et al, 2006). Meer buyouts in 

de omgeving leiden dan tot de aanvaarding van het fenomeen. Bijgevolg stellen we 

hypothese 8 als volgt: naarmate er reeds veel MBOs worden ondernomen in een bepaald 

land, zullen er meer MBOs plaatsvinden.  

 

De bankgebaseerde visie op het financiële systeem van een land benadrukt de positieve rol 

van banken als belangrijke bron van financiële middelen, bij het identificeren van 

winstgevende projecten, monitoring en het opsporen van ondernemingsrisico (Levine, 

2000). De marktgeoriënteerde visie benadrukt daarentegen de positieve effecten van de 

werking van de markt in het ontwikkelen van economisch succes. Aanhangers van de 

markt wijzen erop dat banken door het opvragen van dure informatie bij de 

ondernemingen een hoge interestvoet kunnen hanteren (Beck et al., 2000). We verwachten 

dat de financiële structuur van een land een impact zal hebben op het aantal MBOs die er 

worden ondernomen. MBOs hebben dikwijls negatieve gevolgen voor de bestaande 

schuldeisers. Wanneer een land bankgeoriënteerd is en de banken bovendien veel macht 

hebben, zullen deze het ondernemen van buyouts belemmeren. Banken kunnen bijgevolg 

de MBO-transactie blokkeren. Zo komen we tot hypothese 9: naarmate een land meer 

bankgeoriënteerd is, zullen er minder MBOs voorkomen. 

 

Het ‘wealth transfer’ argument (Renneboog, 2005) houdt ook een reductie in van het 

aantal werknemers na het ondernemen van een MBO. Werknemers, al dan niet verenigd in 

vakbonden, zijn dan ook vaak gekant tegen herstructureringen van de onderneming en hun 

vernietigende effecten. Zij zien de MBO als ongunstig vanwege de negatieve effecten op 

het aantal jobs, hun loon en werkomstandigheden die met het doorvoeren van de MBO 

gepaard gaan (Schneper en Guillen, 2004). Wanneer de MBO-transactie wordt gebruikt 

voor het ontslaan van een belangrijk deel van de werknemers en de vakbonden zich 

hiertegen stevig verzetten, zullen er ons inziens minder buyouts plaatsvinden. Daarom 
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stellen we hypothese 10 als volgt: naarmate men in een land meer opkomt voor de rechten 

van de werknemers, zullen er minder MBOs voorkomen. 

 

Data en methode onderzoek 

Voor het onderzoeken van de hypotheses werd een dataset samengesteld met gegevens 

voor de afhankelijke, onafhankelijke en controlevariabelen. Deze gegevens hebben 

betrekking op de periode 1990 tot en met 2006. Voor volgende 18 Europese landen 

werden gegevens opgenomen in de dataset: België, Denemarken, Duitsland, Finland, 

Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, 

Portugal, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland. 

 

Er werd in ons onderzoek gebruik gemaakt van univariate, bivariate en multivariate 

analyses. Bij een univariate analyse worden de variabelen één voor één afzonderlijk 

beschouwd. Bij een multivariate benadering worden zij simultaan en in samenhang 

gebruikt (De Pelsmacker en Van Kenhove, 2002). Met behulp van een bivariate 

correlatietest kan een correlatietabel worden opgesteld. Aan de hand van de correlatietabel 

krijgen we immers een idee omtrent het verband tussen de variabelen en het aantal 

buyouts en tussen de variabelen onderling. Indien twee variabelen te sterk correleren, dan 

is het best maar één van deze variabelen op te nemen in de regressie. 

 

Bespreking resultaten 

Hypothese 1: Indien een land meer ondernemend is, zullen er meer MBOs worden 

ondernomen. 

 

Voor het onderzoeken van deze hypothese werd de TEA-index gehanteerd. Data voor deze 

variabele zijn afkomstig van het Global Entrepreneurship Monitor (GEM) Adult 

Population Onderzoek. Voor deze positieve relatie werd geen bevestiging gevonden in ons 

onderzoek. Aan de hand van de resultaten van het empirisch onderzoek kunnen we zelfs 

stellen dat er een negatief verband bestaat tussen de mate van ondernemerschap en het 

aantal buyouts. 

 

Hypothese 2: Indien een land meer ondernemend is, zullen er meer divisionele MBOs 

worden ondernomen. 
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Als maatstaf voor de mate van ondernemerschap in de verschillende Europese landen 

werd opnieuw de TEA-index gebruikt. Er wordt geen ondersteuning gevonden voor deze 

hypothese in het onderzoek. Opnieuw vinden we een negatieve relatie tussen de mate van 

ondernemerschap in een land en het aantal divisionele buyouts. 

 

Hypothese 3: Naarmate er meer private equity kapitaal beschikbaar is in een land, zullen 

er meer MBOs plaatshebben. 

 

Op basis van de literatuur werd een positieve relatie verwacht tussen de beschikbaarheid 

aan private equity en het aantal buyouts in een land. Deze verwachting werd ingelost met 

ons onderzoek. De mate waarin private equity aanwezig is in een land werd gemeten aan 

de hand van de beschikbaarheid aan private equity en de hoeveelheid private equity 

gealloceerd aan MBOs, beschikbaar via de jaarboeken van EVCA. 

 

Hypothese 4a: Naarmate corporate governance beter is in een land, zullen er minder 

MBOs worden ondernomen. 

 

Hypothese 4b: Naarmate corporate governance beter is in een land, zullen er meer MBOs 

worden ondernomen. 

 

Om deze hypotheses te kunnen testen hanteerden we de variabelen Investor Protection en 

Anti-Director Rights (Laporta et al., 2005a). Ons empirisch onderzoek leert ons dat in 

landen met betere corporate governance meer MBOs plaatsvinden. We vinden bijgevolg 

ondersteuning voor hypothese 4b. We verwerpen immers hypothese 4a. 

 

Hypothese 5a: Naarmate corporate governance beter is in een land, zullen er minder 

public to private transacties worden ondernomen. 

 

Hypothese 5b: Naarmate corporate governance beter is in een land, zullen er meer public 

to private transacties worden ondernomen. 

 

Opnieuw werden de variabelen Creditor Rights en Anti-Director Rights gebruikt voor het 

onderzoeken van de hypotheses (Laporta et al., 2005a). We leren uit het empirisch 
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onderzoek dat een positief verband aanwezig is tussen de mate van corporate governance 

en het aantal public to private transacties. Bijgevolg aanvaarden we hypothese 5b en 

verwerpen we hypothese 5a. 

 

Hypothese 6: Naarmate de accounting standaarden in een land strenger zijn, zullen er 

meer MBOs worden ondernomen. 

 

Als maatstaf voor acounting standaarden werden de variabelen earnings management voor 

private en publieke ondernemingen (Burgstahler et al., 2005) en de CIFAR-index   

(Laporta et al., 2005a) gebruikt. Het empirisch onderzoek toont aan dat een sterk 

significant positief verband bestaat tussen het aantal buyouts in een land en de mate van 

aawezigheid van strenge accounting standaarden. 

 

Hypothese 7: Naarmate het fiscaal beleid in een bepaald land gunstiger is voor de MBO-

transactie, zullen er meer MBOs plaatshebben.  

 

Het fiscaal beleid van de verschillende Europese landen wordt gemeten aan de hand van 

de variabele score voor het fiscaal beleid, beschikbaar via een studie van EVCA. De 

positieve interactie tussen het aantal buyouts in een land en het gevoerde fiscaal beleid 

werd bevestigd in dit onderzoek. 

 

Hypothese 8: Naarmate er reeds veel MBOs worden ondernomen in een bepaald land, 

zullen er meer MBOs plaatsvinden. 

 

Het meten van de legitimiteit van buyouts gebeurde aan de hand van het optekenen van 

het aantal buyouts doorgevoerd in het betreffende land in de voorgaande jaren. Daarom 

berekenden we cumulatief het aantal buyouts in de voorgaande jaren. Op basis van de 

resultaten van het empirisch onderzoek kunnen we bevestigen dat er een positief verband 

bestaat tussen het huidige aantal MBOs en het aantal MBOs in het verleden. 

 

Hypothese 9: Naarmate een land meer bankgeoriënteerd is, zullen er minder MBOs 

voorkomen. 

 



 

Algemeen besluit 83 

Voor het onderzoeken van dit verband werden de variabelen Structure-Activity          

(Beck et al., 2000) en Creditor Rights (Schwartz et al., 2005) gebruikt. Voor deze 

hypothese werd slechts matige ondersteuning gevonden. 

 

Hypothese 10: Naarmate men in een land meer opkomt voor de rechten van de 

werknemers, zullen er minder MBOs voorkomen. 

 

Om deze hypotheses te testen gebruikten we de variabelen Cost of Firing Workers, Labor 

Union Power, Employment Laws, Collective Relations Laws (Laporta et al., 2005b) en 

Employment Protection Legislation (Bonini, 2006). Deze hypothese wordt sterk 

ondersteund in het onderzoek. 

 

Conclusie 

Het empirisch onderzoek heeft aan het licht gebracht dat er wel degelijk een aantal macro-

economische karakteristieken zijn die een invloed uitoefenen op het aantal MBOs in een 

land. Zo blijkt dat in landen waarin meer private equity kapitaal beschikbaar is, meer 

MBOs zullen worden ondernomen. Ook de hypothese dat in landen met een hoge mate 

van corporate governance, meer MBOs zullen plaatshebben, wordt ondersteund. Verder 

heeft de toenemende mate van corporate governance een hoger aantal public to private 

transacties tot gevolg. Voor de hypothese dat naarmate de accounting standaarden in een 

land strenger zijn, er meer MBOs zullen plaatsgrijpen, is eveneens ondersteuning 

gevonden. Er blijkt dat de mate waarin het fiscaal beleid gunstiger is voor de MBO-

transactie, een positieve impact heeft op het aantal MBOs. De hypothese dat er meer 

MBOs zullen worden ondernomen in een land, naarmate er reeds veel MBOs 

plaatsvonden in de voorgaande jaren, wordt ook ondersteund. Tenslotte wordt 

ondersteuning gevonden voor de hypothese dat naarmate men meer opkomt voor de 

rechten van de werknemers in een land, er minder MBOs zullen voorkomen. Voor één 

hypothese is maar een matige ondersteuning gevonden. Het betreft de hypothese dat 

naarmate een land meer bankgeoriënteerd is, er minder buyouts voorkomen. Voor de 

andere hypotheses wordt geen ondersteuning gevonden. Zo wordt een negatief verband 

gevonden tussen het aantal buyouts en de mate van ondernemerschap in een land. 

Bovendien werd ook een negatief verband gevonden tussen het aantal divisionele buyouts 

en de mate van ondernemerschap in een land. 
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Het belang van deze studie vloeit voort uit de bevindingen dat de institutionele context 

van de verschillende Europese landen een significante impact heeft op de MBO-transactie. 

Terwijl andere onderzoeken hoofdzakelijk de nadruk leggen op eigenschappen van de 

individuele ondernemingen, hebben wij aan de hand van een empirisch onderzoek 

aangetoond welke de macro-economische determinanten zijn van buyouts. Het belang van 

de institutionele context van de verschillende landen op de ontwikkeling van private 

equity wordt beschreven in de studie van Jeng en Wells (2000). Wij hebben echter een 

meer uitgebreide databank opgesteld met extra variabelen voor het meten van onder meer 

corporate governance, de accounting omgeving en de rechten van de werknemers. 

Daarnaast werden variabelen toegevoegd voor het meten van ondernemerschap in een 

land, het gevoerde fiscaal beleid en de legitimiteit van buyouts. Tevens levert deze studie 

een belangrijke bijdrage vanuit beleidsperspectief. Zo kan bijvoorbeeld vertrekkende van 

de resultaten van dit onderzoek nagedacht worden over hoe de rigiditeit van de 

arbeidsmarkt kan worden verminderd. 

 

In dit onderzoek werd getracht een zo volledig mogelijk beeld te geven omtrent de impact 

van het institutioneel kader op het aantal MBOs in de verschillende Europese landen. Het 

werken met een uitgebreide dataset, meerdere technieken en modellen, moesten dit in de 

hand werken. Ondanks dit alles moet gewezen worden op een aantal beperkingen. 

Vooreerst hebben we geen gebruik gemaakt van meer geavanceerde analysemethoden, 

zoals bijvoorbeeld analyses aan de hand van paneldata of zogenaamde fixed effect 

regressions. Een tweede tekortkoming bestaat erin dat een aantal variabelen niet voor alle 

bestudeerde jaren beschikbaar waren. Op die manier werd dit onderzoek niet op een 

dynamische manier gevoerd. Een derde beperking is het feit dat in dit onderzoek geen 

onderscheid werd gemaakt tussen MBOs gefinancierd met private equity versus MBOs 

gefinancierd met andere financieringsmiddelen. Een laatste tekortkoming houdt in dat aan 

een belangrijke voorwaarde voor lineaire regressie-analyse niet werd voldaan. De 

verschillende variabelen in de regressiemodellen moeten exogeen zijn, of met andere 

woorden onafhankelijk van elkaar. In dit onderzoek zijn echter een aantal variabelen 

endogeen, zoals bijvoorbeeld de variabele voor de beschikbaarheid van private equity en 

deze voor het belang van de aandelenmarkten. Een oplossing hiervoor kan geboden 

worden door zogenaamde Simulation Equation Models.  
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Naar toekomstig wetenschappelijk onderzoek toe zou het interessant kunnen zijn na te 

gaan welke extra institutionele factoren een impact hebben op het aantal buyouts in een 

bepaald land. Een verdere uitdieping van de macro-economische determinanten van 

MBOs is zeker aan te raden. Deze studie bleef beperkt tot de West-Europese landen. Een 

analoog onderzoek zou kunnen worden gevoerd voor andere landen. Dit vormt zeker een 

interessante denkrichting voor verder onderzoek.  
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Bijlages xviii

Bijlage 1: Descriptieve statistiek 
 

 

1.1. Afhankelijke variabelen 

 

Descriptive Statistics

228 ,00 951,00 92,7368 176,47224

231 ,00 ,01 ,0005 ,00095

225 1,00 713,00 78,2267 156,85195

227 ,00 ,04 ,0037 ,00535

150 ,00 284,00 24,6400 55,53272

140 ,00 46,00 3,1214 7,66518

157 ,00 407,00 34,7070 64,10351

116

number_buyouts_evca

value_buyouts_per_
gdp_evca

number_buyouts_cmbor

value_buyouts_per_
gdp_cmbor

number_buyouts_
famandpriv_cmbor

number_p2p_cmbor

number_div_cmbor

Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

 
 
 

1.2. Normaliteit afhankelijke variabelen 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

228 231 225 227

92,7368 ,0005 78,2267 ,0037

176,47224 ,00095 156,85195 ,00535

,302 ,302 ,313 ,242

,302 ,268 ,313 ,215

-,300 -,302 -,311 -,242

4,559 4,587 4,699 3,654

,000 ,000 ,000 ,000

N

Mean

Std. Deviation

Normal Parameters a,b

Absolute

Positive

Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

number_
buyouts_evca

value_
buyouts_per_

gdp_evca

number_
buyouts_

cmbor

value_
buyouts_per_
gdp_cmbor

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 
 

 
 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

150 140 157

24,6400 3,1214 34,7070

55,53272 7,66518 64,10351

,351 ,356 ,294

,351 ,356 ,266

-,329 -,342 -,294

4,302 4,216 3,685

,000 ,000 ,000

N

Mean

Std. Deviation

Normal Parameters a,b

Absolute

Positive

Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

number_
buyouts_

famandpriv_
cmbor

number_p2p_
cmbor

number_div_
cmbor

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 
 

 



 

Bijlages xix

1.3. Onafhankelijke variabelen  

 

Descriptive Statistics

289 1,63 12,34 6,3006 2,09348

225 ,20 45644,29 1521,2391 4119,09927

227 ,00 ,00 ,0000 ,00000

231 ,00 17348,05 687,4344 1994,65732

272 ,00 ,78 ,3771 ,20022

272 ,00 5,00 2,5625 1,27557

221 36,80 81,00 57,5000 14,51363

221 22,10 79,60 44,1462 16,20575

272 56,00 85,00 72,8750 8,51475

306 1,27 2,21 1,7283 ,26919

231 ,00 9899,00 711,2165 1631,83028

272 -3,40 -,39 -1,9444 ,86465

272 ,00 4,00 1,8750 ,99399

289 ,16 ,69 ,4657 ,15290

289 ,00 ,71 ,5070 ,18651

289 ,28 ,81 ,6024 ,14967

289 ,19 ,67 ,4827 ,13367

187 1,10 3,10 2,2727 ,60779

120

tea

pe_total1

pe_total1_per_gdp

pe_value_buyouts_evca

cg_inv_prot

cg_anti_dir_rights

acc_em_priv

acc_em_publ

acc_cifar

fisc_tax_legal

leg_number_buyouts_
cumul_evca

fin_struct_act

fin_cred_rights

un_cost_firing_workers

un_labor_union_power

un_employment_laws

un_collective_relations_
laws

un_epl

Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

 
 

1.4. Controlevariabelen 

 

Descriptive Statistics

290 17278,00 3930525 762711,0 895693,72910

286 -6,20 11,70 2,6339 2,13130

323 ,33 23,33 5,6406 3,90627

285 ,38 82,16 21,4178 23,44790

223 ,00 ,79 ,0923 ,11080

225 ,00 ,96 ,0697 ,10584

223 ,00 ,95 ,0773 ,12400

225 ,00 ,81 ,2801 ,19765

225 ,00 ,50 ,1110 ,12738

225 ,00 ,48 ,0822 ,08709

225 ,00 ,34 ,0060 ,02599

225 ,00 ,80 ,1169 ,14485

215 ,00 1,00 ,1737 ,19596

216 ,00 1,00 ,5469 ,25582

216 ,00 1,00 ,2108 ,20413

214 ,00 ,96 ,1326 ,13382

216 ,00 ,80 ,1110 ,17845

224 ,00 1,00 ,7532 ,22984

224 ,00 1,00 ,1567 ,16369

224 ,00 ,93 ,0902 ,13254

306 ,00 56,60 3,2510 4,18476

288 12,71 322,02 87,2013 55,98300

271 1,16 11,27 4,2948 2,87225

192

gdp_volume

gdp_growth

short_interest_rate

population

pe_corp

pe_priv

pe_gov

pe_banks

pe_pension

pe_insur

pe_acad

pe_others

pe_real_cap_gains

pe_indept

pe_capt

pe_semi_capt

pe_public

pe_domestic

pe_other_eur

pe_non_eur

inflation

market_cap_listed_comp

ipo_value

Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

 
 



 

Bijlages xx 

Bijlage 2: Bivariate statistiek 
 

 

2.1. Correlatietabel afhankelijke variabelen / onafhankelijke variabelen 

 

 

1 ,622 ** ,903 ** ,336 ** ,892 ** ,743 ** ,774 ** 
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

228 228 186 188 125 116 132 
,622 ** 1 ,640 ** ,495 ** ,661 ** ,647 ** ,656 ** 
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
228 231 189 191 128 119 135 

,903 ** ,640 ** 1 ,348 ** ,981 ** ,887 ** ,957 ** 
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
186 189 225 225 150 140 155 

,336 ** ,495 ** ,348 ** 1 ,326 ** ,392 ** ,374 ** 
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
188 191 225 227 150 140 155 

,892 ** ,661 ** ,981 ** ,326 ** 1 ,843 ** ,911 ** 
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
125 128 150 150 150 140 150 

,743 ** ,647 ** ,887 ** ,392 ** ,843 ** 1 ,908 ** 
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
116 119 140 140 140 140 140 

,774 ** ,656 ** ,957 ** ,374 ** ,911 ** ,908 ** 1 
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
132 135 155 155 150 140 157 

-,145 * -,141 * -,034 ,055 -,032 ,077 -,048 
,029 ,033 ,615 ,408 ,694 ,364 ,554 
228 231 225 227 150 140 157 

,645 ** ,705 ** ,692 ** ,334 ** ,760 ** ,712 ** ,701 ** 
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
205 208 200 201 141 132 147 

,151 * ,307 ** ,517 ** ,457 ** ,555 ** ,579 ** ,577 ** 
,029 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
207 210 200 202 141 132 147 

,717 ** ,826 ** ,758 ** ,404 ** ,811 ** ,742 ** ,752 ** 
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
228 231 189 191 128 119 135 

,482 ** ,351 ** ,484 ** ,263 ** ,495 ** ,481 ** ,435 ** 
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
226 229 225 227 150 140 157 

,406 ** ,304 ** ,446 ** ,206 ** ,458 ** ,458 ** ,360 ** 
,000 ,000 ,000 ,002 ,000 ,000 ,000 
226 229 225 227 150 140 157 

-,102 -,228 ** -,188 * -,379 ** -,176 -,202 * -,188 * 
,165 ,002 ,012 ,000 ,055 ,027 ,040 
185 188 180 182 120 120 120 

-,439 ** -,374 ** -,390 ** -,362 ** -,382 ** -,367 ** -,380 ** 
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
185 188 180 182 120 120 120 

,400 ** ,389 ** ,396 ** ,357 ** ,387 ** ,414 ** ,379 ** 
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
226 229 225 227 150 140 157 

-,318 ** -,039 -,275 ** -,147 * -,313 ** -,285 ** -,253 ** 
,000 ,555 ,000 ,027 ,000 ,001 ,001 
228 231 225 227 150 140 157 

,849 ** ,736 ** ,889 ** ,421 ** ,896 ** ,832 ** ,872 ** 
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
228 231 189 191 128 119 135 

,315 ** ,342 ** ,381 ** ,340 ** ,346 ** ,433 ** ,407 ** 
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
226 229 225 227 150 140 157 

,321 ** ,325 ** ,477 ** ,139 * ,446 ** ,421 ** ,484 ** 
,000 ,000 ,000 ,037 ,000 ,000 ,000 
226 229 225 227 150 140 157 

,024 ,078 ,084 ,188 ** ,056 ,055 ,081 
,723 ,240 ,209 ,005 ,495 ,515 ,315 
228 231 225 227 150 140 157 

-,524 ** -,384 ** -,654 ** -,260 ** -,647 ** -,636 ** -,646 ** 
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
228 231 225 227 150 140 157 

-,342 ** -,195 ** -,487 ** -,245 ** -,490 ** -,529 ** -,471 ** 
,000 ,003 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
228 231 225 227 150 140 157 

-,370 ** -,321 ** -,507 ** -,277 ** -,490 ** -,496 ** -,512 ** 
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
228 231 225 227 150 140 157 

-,350 ** -,251 ** -,514 ** -,381 ** -,499 ** -,510 ** -,506 ** 
,000 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
168 169 165 165 110 100 117 

Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 

number_buyouts_evca 
value_buyouts_per_ 
gdp_evca 
number_buyouts_cmbor 
value_buyouts_per_ 
gdp_cmbor 
number_buyouts_ 
famandpriv_cmbor 
number_p2p_cmbor 
number_div_cmbor 
tea 
pe_total1 
pe_total1_per_gdp 
pe_value_buyouts_evca 
cg_inv_prot 
cg_anti_dir_rights 
acc_em_priv 
acc_em_publ 
acc_cifar 
fisc_tax_legal 
leg_number_buyouts_ 
cumul_evca 
fin_struct_act 
fin_cred_rights 
un_cost_firing_workers 
un_labor_union_power 
un_employment_laws 
un_collective_relations_ 
laws 
un_epl 

number_ 
buyouts_evca 

value_ 
buyouts_per_ 

gdp_evca 
number_ 
buyouts_ 

cmbor 
value_ 

buyouts_per_ 
gdp_cmbor 

number_ 
buyouts_ 

famandpriv_ 
cmbor number_p2p_ 

cmbor number_div_ 
cmbor 

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). **.  
Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). *.  

 



 

Bijlages xxi

2.2. Correlatietabel onafhankelijke variabelen 

 

Correlations

1 -,051 ,019 -,077 ,152* ,295** -,153* ,066 ,266** ,084 -,109 ,478** -,206** -,088 -,206** -,426** -,153** -,131

,449 ,775 ,244 ,012 ,000 ,023 ,329 ,000 ,156 ,099 ,000 ,001 ,136 ,000 ,000 ,009 ,074

289 225 227 231 272 272 221 221 272 289 231 272 272 289 289 289 289 187

-,051 1 ,494** ,782** ,314** ,285** -,080 -,248** ,248** -,170* ,855** ,251** ,323** ,022 -,414** -,308** -,319** -,297**

,449 ,000 ,000 ,000 ,000 ,281 ,001 ,000 ,011 ,000 ,000 ,000 ,748 ,000 ,000 ,000 ,000

225 225 225 208 223 223 182 182 223 225 208 223 223 225 225 225 225 169

,019 ,494** 1 ,211** ,151* ,120 -,203** -,075 ,085 -,062 ,224** ,098 ,070 ,090 -,220** -,151* -,184** -,259**

,775 ,000 ,002 ,024 ,072 ,006 ,311 ,205 ,349 ,001 ,143 ,296 ,177 ,001 ,023 ,005 ,001

227 225 227 210 224 224 183 183 224 227 210 224 224 227 227 227 227 169

-,077 ,782** ,211** 1 ,330** ,303** -,058 -,271** ,275** -,166* ,893** ,271** ,355** ,016 -,427** -,308** -,323** -,313**

,244 ,000 ,002 ,000 ,000 ,432 ,000 ,000 ,012 ,000 ,000 ,000 ,806 ,000 ,000 ,000 ,000

231 208 210 231 229 229 188 188 229 231 231 229 229 231 231 231 231 169

,152* ,314** ,151* ,330** 1 ,844** -,423** -,588** ,443** -,366** ,427** ,199** -,099 ,507** -,209** -,023 -,175** -,380**

,012 ,000 ,024 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,103 ,000 ,001 ,705 ,004 ,000

272 223 224 229 272 272 221 221 272 272 229 272 272 272 272 272 272 187

,295** ,285** ,120 ,303** ,844** 1 -,395** -,478** ,497** -,195** ,367** ,249** ,006 ,356** -,119* -,136* -,139* -,330**

,000 ,000 ,072 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 ,919 ,000 ,049 ,025 ,022 ,000

272 223 224 229 272 272 221 221 272 272 229 272 272 272 272 272 272 187

-,153* -,080 -,203** -,058 -,423** -,395** 1 ,632** -,734** -,023 -,088 -,440** ,042 -,335** ,218** ,114 ,498** ,323**

,023 ,281 ,006 ,432 ,000 ,000 ,000 ,000 ,734 ,230 ,000 ,530 ,000 ,001 ,090 ,000 ,000

221 182 183 188 221 221 221 221 221 221 188 221 221 221 221 221 221 136

,066 -,248** -,075 -,271** -,588** -,478** ,632** 1 -,869** ,097 -,382** -,541** ,096 -,251** ,121 -,082 ,256** ,297**

,329 ,001 ,311 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,152 ,000 ,000 ,156 ,000 ,072 ,225 ,000 ,000

221 182 183 188 221 221 221 221 221 221 188 221 221 221 221 221 221 136

,266** ,248** ,085 ,275** ,443** ,497** -,734** -,869** 1 -,016 ,349** ,714** ,020 ,045 -,318** -,256** -,400** -,445**

,000 ,000 ,205 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,792 ,000 ,000 ,738 ,456 ,000 ,000 ,000 ,000

272 223 224 229 272 272 221 221 272 272 229 272 272 272 272 272 272 187

,084 -,170* -,062 -,166* -,366** -,195** -,023 ,097 -,016 1 -,287** -,025 ,241** ,188** ,282** ,329** ,054 ,349**

,156 ,011 ,349 ,012 ,000 ,001 ,734 ,152 ,792 ,000 ,677 ,000 ,001 ,000 ,000 ,364 ,000

289 225 227 231 272 272 221 221 272 306 231 272 272 289 289 289 289 187

-,109 ,855** ,224** ,893** ,427** ,367** -,088 -,382** ,349** -,287** 1 ,286** ,304** ,020 -,480** -,326** -,342** -,329**

,099 ,000 ,001 ,000 ,000 ,000 ,230 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,759 ,000 ,000 ,000 ,000

231 208 210 231 229 229 188 188 229 231 231 229 229 231 231 231 231 169

,478** ,251** ,098 ,271** ,199** ,249** -,440** -,541** ,714** -,025 ,286** 1 ,187** -,012 -,388** -,512** -,310** -,460**

,000 ,000 ,143 ,000 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 ,677 ,000 ,002 ,846 ,000 ,000 ,000 ,000

272 223 224 229 272 272 221 221 272 272 229 272 272 272 272 272 272 187

-,206** ,323** ,070 ,355** -,099 ,006 ,042 ,096 ,020 ,241** ,304** ,187** 1 -,084 -,259** -,327** -,438** -,419**

,001 ,000 ,296 ,000 ,103 ,919 ,530 ,156 ,738 ,000 ,000 ,002 ,166 ,000 ,000 ,000 ,000

272 223 224 229 272 272 221 221 272 272 229 272 272 272 272 272 272 187

-,088 ,022 ,090 ,016 ,507** ,356** -,335** -,251** ,045 ,188** ,020 -,012 -,084 1 ,144* ,277** ,112 -,421**

,136 ,748 ,177 ,806 ,000 ,000 ,000 ,000 ,456 ,001 ,759 ,846 ,166 ,014 ,000 ,058 ,000

289 225 227 231 272 272 221 221 272 289 231 272 272 289 289 289 289 187

-,206** -,414** -,220** -,427** -,209** -,119* ,218** ,121 -,318** ,282** -,480** -,388** -,259** ,144* 1 ,750** ,780** ,655**

,000 ,000 ,001 ,000 ,001 ,049 ,001 ,072 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,014 ,000 ,000 ,000

289 225 227 231 272 272 221 221 272 289 231 272 272 289 289 289 289 187

-,426** -,308** -,151* -,308** -,023 -,136* ,114 -,082 -,256** ,329** -,326** -,512** -,327** ,277** ,750** 1 ,685** ,811**

,000 ,000 ,023 ,000 ,705 ,025 ,090 ,225 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

289 225 227 231 272 272 221 221 272 289 231 272 272 289 289 289 289 187

-,153** -,319** -,184** -,323** -,175** -,139* ,498** ,256** -,400** ,054 -,342** -,310** -,438** ,112 ,780** ,685** 1 ,744**

,009 ,000 ,005 ,000 ,004 ,022 ,000 ,000 ,000 ,364 ,000 ,000 ,000 ,058 ,000 ,000 ,000

289 225 227 231 272 272 221 221 272 289 231 272 272 289 289 289 289 187

-,131 -,297** -,259** -,313** -,380** -,330** ,323** ,297** -,445** ,349** -,329** -,460** -,419** -,421** ,655** ,811** ,744** 1

,074 ,000 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

187 169 169 169 187 187 136 136 187 187 169 187 187 187 187 187 187 187

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

tea

pe_total1

pe_total1_per_gdp

pe_value_buyouts_evca

cg_inv_prot

cg_anti_dir_rights

acc_em_priv

acc_em_publ

acc_cifar

fisc_tax_legal

leg_number_buyouts_
cumul_evca

fin_struct_act

fin_cred_rights

un_cost_firing_workers

un_labor_union_power

un_employment_laws

un_collective_relations_
laws

un_epl

tea pe_total1
pe_total1_
per_gdp

pe_value_
buyouts_evca cg_inv_prot

cg_anti_
dir_rights acc_em_priv acc_em_publ acc_cifar fisc_tax_legal

leg_number_
buyouts_

cumul_evca fin_struct_act
fin_cred_

rights
un_cost_

firing_workers
un_labor_

union_power

un_
employment_

laws

un_collective_
relations_

laws un_epl

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**.  

 



 

Bijlages xxii

2.3. Correlatietabel controlevariabelen 

 

 
Correlations 

1 -,225 ** ,138 * ,944 ** -,094 -,066 -,064 ,270 ** ,034 ,195 ** ,016 -,005 -,199 ** ,004 ,142 * ,106 -,249 ** -,229 ** ,039 ,349 ** -,128 * -,118 ,111 
,000 ,022 ,000 ,160 ,324 ,343 ,000 ,608 ,003 ,813 ,938 ,003 ,954 ,036 ,124 ,000 ,001 ,566 ,000 ,029 ,052 ,070 

290 286 273 272 223 225 223 225 225 225 225 225 215 216 216 214 216 224 224 224 290 272 269 
-,225 ** 1 ,097 -,209 ** -,200 ** ,103 -,020 -,046 ,061 -,060 ,145 * ,075 ,030 ,056 -,112 ,206 ** -,103 -,059 ,056 ,033 -,167 ** -,026 ,069 
,000 ,113 ,001 ,003 ,123 ,769 ,494 ,362 ,374 ,029 ,261 ,657 ,411 ,100 ,002 ,130 ,379 ,404 ,620 ,005 ,676 ,266 
286 286 269 268 223 225 223 225 225 225 225 225 215 216 216 214 216 224 224 224 286 268 265 
,138 * ,097 1 ,185 ** ,043 ,126 -,153 * ,116 ,037 ,084 ,083 ,022 -,206 ** -,080 ,288 ** -,033 -,177 * -,231 ** ,162 * ,200 ** -,075 ,041 ,119 
,022 ,113 ,002 ,535 ,069 ,027 ,093 ,596 ,227 ,234 ,750 ,003 ,260 ,000 ,640 ,012 ,001 ,019 ,004 ,208 ,505 ,058 
273 269 323 265 207 209 207 209 209 209 209 209 199 200 200 198 200 208 208 208 284 267 254 
,944 ** -,209 ** ,185 ** 1 -,097 -,080 -,085 ,366 ** ,042 ,142 * -,006 -,066 -,207 ** -,080 ,201 ** ,177 ** -,250 ** -,259 ** ,062 ,373 ** -,057 -,113 ,153 * 
,000 ,001 ,002 ,150 ,232 ,206 ,000 ,536 ,033 ,928 ,324 ,002 ,245 ,003 ,009 ,000 ,000 ,354 ,000 ,337 ,058 ,015 
272 268 265 285 222 224 222 224 224 224 224 224 214 215 215 213 215 223 223 223 285 284 254 

-,094 -,200 ** ,043 -,097 1 -,032 -,080 -,191 ** -,085 ,018 -,062 -,046 -,227 ** ,000 -,042 -,125 ,141 * -,134 * ,102 ,108 -,007 ,195 ** -,013 
,160 ,003 ,535 ,150 ,635 ,236 ,004 ,206 ,788 ,356 ,497 ,001 ,995 ,542 ,069 ,039 ,046 ,131 ,109 ,915 ,003 ,851 
223 223 207 222 223 223 223 223 223 223 223 223 213 214 214 214 214 222 222 222 223 223 221 

-,066 ,103 ,126 -,080 -,032 1 -,151 * -,118 -,165 * -,084 ,078 -,126 -,091 ,041 -,007 -,032 -,031 ,110 -,095 -,073 -,052 -,091 ,080 
,324 ,123 ,069 ,232 ,635 ,024 ,077 ,013 ,210 ,247 ,059 ,185 ,554 ,920 ,644 ,654 ,100 ,155 ,275 ,434 ,173 ,236 
225 225 209 224 223 225 223 225 225 225 225 225 215 216 216 214 216 224 224 224 225 225 223 

-,064 -,020 -,153 * -,085 -,080 -,151 * 1 -,154 * -,121 -,105 -,022 -,112 -,152 * -,041 -,116 ,139 * ,086 ,149 * -,093 -,144 * ,041 -,123 -,066 
,343 ,769 ,027 ,206 ,236 ,024 ,022 ,072 ,119 ,744 ,095 ,027 ,550 ,091 ,042 ,208 ,026 ,168 ,032 ,546 ,066 ,328 
223 223 207 222 223 223 223 223 223 223 223 223 213 214 214 214 214 222 222 222 223 223 221 
,270 ** -,046 ,116 ,366 ** -,191 ** -,118 -,154 * 1 -,282 ** -,180 ** -,128 -,306 ** -,193 ** -,315 ** ,382 ** ,102 -,050 ,059 -,008 -,091 ,232 ** -,264 ** -,128 
,000 ,494 ,093 ,000 ,004 ,077 ,022 ,000 ,007 ,055 ,000 ,004 ,000 ,000 ,137 ,461 ,383 ,901 ,173 ,000 ,000 ,057 
225 225 209 224 223 225 223 225 225 225 225 225 215 216 216 214 216 224 224 224 225 225 223 
,034 ,061 ,037 ,042 -,085 -,165 * -,121 -,282 ** 1 ,259 ** ,142 * -,005 -,297 ** ,229 ** -,231 ** ,107 -,142 * -,320 ** ,170 * ,346 ** -,078 ,322 ** ,322 ** 
,608 ,362 ,596 ,536 ,206 ,013 ,072 ,000 ,000 ,034 ,945 ,000 ,001 ,001 ,118 ,037 ,000 ,011 ,000 ,242 ,000 ,000 
225 225 209 224 223 225 223 225 225 225 225 225 215 216 216 214 216 224 224 224 225 225 223 
,195 ** -,060 ,084 ,142 * ,018 -,084 -,105 -,180 ** ,259 ** 1 ,066 -,048 -,303 ** ,055 -,008 -,051 -,030 -,130 ,081 ,125 -,033 ,223 ** ,051 
,003 ,374 ,227 ,033 ,788 ,210 ,119 ,007 ,000 ,321 ,471 ,000 ,422 ,901 ,455 ,659 ,053 ,230 ,061 ,623 ,001 ,448 
225 225 209 224 223 225 223 225 225 225 225 225 215 216 216 214 216 224 224 224 225 225 223 
,016 ,145 * ,083 -,006 -,062 ,078 -,022 -,128 ,142 * ,066 1 -,049 -,083 -,038 ,021 ,101 -,047 -,219 ** ,140 * ,207 ** -,025 ,051 ,194 ** 
,813 ,029 ,234 ,928 ,356 ,247 ,744 ,055 ,034 ,321 ,468 ,224 ,583 ,759 ,141 ,490 ,001 ,037 ,002 ,713 ,445 ,004 
225 225 209 224 223 225 223 225 225 225 225 225 215 216 216 214 216 224 224 224 225 225 223 

-,005 ,075 ,022 -,066 -,046 -,126 -,112 -,306 ** -,005 -,048 -,049 1 -,253 ** ,260 ** -,173 * ,023 -,195 ** -,298 ** ,250 ** ,208 ** -,121 ,129 ,151 * 
,938 ,261 ,750 ,324 ,497 ,059 ,095 ,000 ,945 ,471 ,468 ,000 ,000 ,011 ,739 ,004 ,000 ,000 ,002 ,069 ,053 ,024 
225 225 209 224 223 225 223 225 225 225 225 225 215 216 216 214 216 224 224 224 225 225 223 
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Correlation is significant at the 0.01 level (2- **.  
Correlation is significant at the 0.05 level (2- *.  
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Bijlage 3: Multivariate statistiek  
 

 

3.1. Basismodel: lineaire regressie: aantal buyouts EVCA en controlevariabelen 

 

 

Model Summaryb

,790a ,625 ,602 117,52955
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), ipo_value, pe_insur, inflation,
pe_indept, gdp_growth, short_interest_rate, pe_
domestic, pe_banks, pe_pension, gdp_volume,
market_cap_listed_comp

a. 

Dependent Variable: number_buyouts_evcab. 
 

 

ANOVAb

4186600 11 380599,998 27,553 ,000a

2514002 182 13813,196

6700602 193

Regression

Residual

Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), ipo_value, pe_insur, inflation, pe_indept, gdp_growth,
short_interest_rate, pe_domestic, pe_banks, pe_pension, gdp_volume, market_
cap_listed_comp

a. 

Dependent Variable: number_buyouts_evcab. 
 

 

Coefficientsa

-109,630 63,485 -1,727 ,086

,000 ,000 ,539 9,728 ,000 ,671 1,490

2,396 4,498 ,027 ,533 ,595 ,806 1,241

-5,375 2,159 -,124 -2,490 ,014 ,834 1,199

-45,296 50,743 -,047 -,893 ,373 ,731 1,367

348,175 75,704 ,244 4,599 ,000 ,734 1,362

83,985 109,487 ,038 ,767 ,444 ,841 1,189

-32,225 36,364 -,044 -,886 ,377 ,842 1,188

17,286 42,855 ,022 ,403 ,687 ,722 1,385

-5,922 6,340 -,050 -,934 ,352 ,731 1,369

,427 ,215 ,112 1,986 ,049 ,644 1,552

19,225 3,593 ,307 5,350 ,000 ,627 1,595

(Constant)

gdp_volume

gdp_growth

short_interest_rate

pe_banks

pe_pension

pe_insur

pe_indept

pe_domestic

inflation

market_cap_listed_comp

ipo_value

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF

Collinearity Statistics

Dependent Variable: number_buyouts_evcaa. 
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3.2. Lineaire regressie: aantal buyouts EVCA, tea en controlevariabelen 

 

 

Model Summaryb

,801a ,641 ,617 115,25440
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), ipo_value, pe_insur, inflation,
pe_indept, gdp_growth, short_interest_rate, pe_
domestic, pe_banks, tea, pe_pension, gdp_volume,
market_cap_listed_comp

a. 

Dependent Variable: number_buyouts_evcab. 
 

 

ANOVAb

4296274 12 358022,850 26,952 ,000a

2404327 181 13283,577

6700602 193

Regression

Residual

Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), ipo_value, pe_insur, inflation, pe_indept, gdp_growth,
short_interest_rate, pe_domestic, pe_banks, tea, pe_pension, gdp_volume,
market_cap_listed_comp

a. 

Dependent Variable: number_buyouts_evcab. 
 

 

Coefficientsa

-61,662 64,455 -,957 ,340

-14,016 4,878 -,155 -2,873 ,005 ,681 1,469

,000 ,000 ,506 9,122 ,000 ,643 1,555

5,250 4,521 ,059 1,161 ,247 ,767 1,304

-4,815 2,126 -,111 -2,264 ,025 ,827 1,209

-52,035 49,816 -,054 -1,045 ,298 ,730 1,370

317,495 75,002 ,222 4,233 ,000 ,719 1,390

55,557 107,823 ,025 ,515 ,607 ,834 1,199

-4,589 36,934 -,006 -,124 ,901 ,785 1,274

23,994 42,090 ,030 ,570 ,569 ,720 1,389

-5,962 6,217 -,050 -,959 ,339 ,731 1,369

,575 ,217 ,151 2,650 ,009 ,608 1,645

21,161 3,588 ,338 5,898 ,000 ,605 1,653

(Constant)

tea

gdp_volume

gdp_growth

short_interest_rate

pe_banks

pe_pension

pe_insur

pe_indept

pe_domestic

inflation

market_cap_listed_comp

ipo_value

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF

Collinearity Statistics

Dependent Variable: number_buyouts_evcaa. 
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3.3.  Lineaire regressie: waarde buyouts EVCA t.o.v BBP, tea en controlevariabelen 

 

 

Model Summaryb

,725a ,525 ,494 ,00072
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), ipo_value, pe_insur, inflation,
gdp_growth, pe_indept, short_interest_rate, pe_
domestic, tea, pe_banks, pe_pension, gdp_volume,
market_cap_listed_comp

a. 

Dependent Variable: value_buyouts_per_gdp_evcab. 
 

 

ANOVAb

,000 12 ,000 16,949 ,000a

,000 184 ,000

,000 196

Regression

Residual

Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), ipo_value, pe_insur, inflation, gdp_growth, pe_indept,
short_interest_rate, pe_domestic, tea, pe_banks, pe_pension, gdp_volume,
market_cap_listed_comp

a. 

Dependent Variable: value_buyouts_per_gdp_evcab. 
 

 

Coefficientsa

,001 ,000 3,043 ,003

,000 ,000 -,303 -4,944 ,000 ,689 1,451

2,39E-010 ,000 ,198 3,118 ,002 ,641 1,560

2,14E-005 ,000 ,044 ,759 ,449 ,766 1,306

1,27E-005 ,000 ,053 ,959 ,339 ,831 1,204

-,001 ,000 -,102 -1,715 ,088 ,727 1,375

,001 ,000 ,080 1,328 ,186 ,716 1,398

,000 ,001 ,024 ,439 ,661 ,831 1,204

,001 ,000 ,144 2,504 ,013 ,779 1,283

-,001 ,000 -,211 -3,516 ,001 ,717 1,395

,000 ,000 -,166 -2,800 ,006 ,731 1,369

1,91E-006 ,000 ,092 1,411 ,160 ,605 1,654

,000 ,000 ,313 4,797 ,000 ,606 1,651

(Constant)

tea

gdp_volume

gdp_growth

short_interest_rate

pe_banks

pe_pension

pe_insur

pe_indept

pe_domestic

inflation

market_cap_listed_comp

ipo_value

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF

Collinearity Statistics

Dependent Variable: value_buyouts_per_gdp_evcaa. 
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3.4. Lineaire regressie: aantal divisionele buyouts CMBOR, tea en controlevariabelen 

 

 

Model Summaryb

,837a ,700 ,667 40,68663
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), ipo_value, pe_insur, gdp_
growth, pe_indept, inflation, short_interest_rate, tea,
pe_pension, pe_domestic, gdp_volume, pe_banks,
market_cap_listed_comp

a. 

Dependent Variable: number_div_cmborb. 
 

 

ANOVAb

417603,7 12 34800,310 21,022 ,000a

178783,4 108 1655,402

596387,2 120

Regression

Residual

Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), ipo_value, pe_insur, gdp_growth, pe_indept, inflation,
short_interest_rate, tea, pe_pension, pe_domestic, gdp_volume, pe_banks,
market_cap_listed_comp

a. 

Dependent Variable: number_div_cmborb. 
 

 

Coefficientsa

-42,271 27,961 -1,512 ,134

-5,203 2,023 -,174 -2,571 ,011 ,604 1,655

2,20E-005 ,000 ,295 4,104 ,000 ,539 1,856

1,685 2,262 ,044 ,745 ,458 ,806 1,240

-3,239 ,958 -,213 -3,382 ,001 ,703 1,423

16,269 27,452 ,042 ,593 ,555 ,561 1,783

117,568 38,222 ,198 3,076 ,003 ,668 1,498

84,809 56,054 ,093 1,513 ,133 ,734 1,362

-7,318 18,153 -,026 -,403 ,688 ,673 1,487

28,927 19,215 ,102 1,505 ,135 ,611 1,638

-1,099 4,519 -,015 -,243 ,808 ,706 1,416

,120 ,092 ,098 1,310 ,193 ,496 2,015

16,305 2,160 ,645 7,548 ,000 ,380 2,635

(Constant)

tea

gdp_volume

gdp_growth

short_interest_rate

pe_banks

pe_pension

pe_insur

pe_indept

pe_domestic

inflation

market_cap_listed_comp

ipo_value

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF

Collinearity Statistics

Dependent Variable: number_div_cmbora. 
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3.5. Lineaire regressie: aantal buyouts EVCA, pe_total1 en controlevariabelen 

 

 

Model Summaryb

,813a ,661 ,637 114,05978
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), ipo_value, pe_insur, gdp_
growth, pe_indept, short_interest_rate, inflation, pe_
pension, gdp_volume, pe_domestic, pe_banks,
market_cap_listed_comp, pe_total1

a. 

Dependent Variable: number_buyouts_evcab. 
 

 

ANOVAb

4236722 12 353060,194 27,138 ,000a

2172609 167 13009,632

6409331 179

Regression

Residual

Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), ipo_value, pe_insur, gdp_growth, pe_indept, short_
interest_rate, inflation, pe_pension, gdp_volume, pe_domestic, pe_banks, market_
cap_listed_comp, pe_total1

a. 

Dependent Variable: number_buyouts_evcab. 
 

 

Coefficientsa

-139,655 65,811 -2,122 ,035

,017 ,004 ,273 4,356 ,000 ,516 1,939

9,58E-005 ,000 ,435 7,110 ,000 ,542 1,843

2,760 4,557 ,031 ,606 ,546 ,792 1,263

-4,295 2,163 -,099 -1,986 ,049 ,821 1,219

-36,229 53,698 -,037 -,675 ,501 ,690 1,450

320,435 75,064 ,224 4,269 ,000 ,740 1,351

69,567 112,557 ,030 ,618 ,537 ,834 1,199

-37,751 38,021 -,050 -,993 ,322 ,814 1,228

61,272 44,317 ,076 1,383 ,169 ,674 1,483

-2,393 7,272 -,018 -,329 ,743 ,693 1,443

,486 ,222 ,125 2,188 ,030 ,621 1,610

13,408 3,891 ,210 3,446 ,001 ,544 1,838

(Constant)

pe_total1

gdp_volume

gdp_growth

short_interest_rate

pe_banks

pe_pension

pe_insur

pe_indept

pe_domestic

inflation

market_cap_listed_comp

ipo_value

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF

Collinearity Statistics

Dependent Variable: number_buyouts_evcaa. 
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3.6. Lineaire regressie: waarde buyouts EVCA t.o.v. BBP , pe_total1_per_gdp en 

controlevariabelen 

 

Model Summaryb

,699a ,489 ,453 ,00077
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), ipo_value, pe_insur, gdp_
growth, pe_indept, short_interest_rate, pe_total1_per_
gdp, inflation, pe_pension, gdp_volume, pe_domestic,
pe_banks, market_cap_listed_comp

a. 

Dependent Variable: value_buyouts_per_gdp_evcab. 
 

 

ANOVAb

,000 12 ,000 13,616 ,000a

,000 171 ,000

,000 183

Regression

Residual

Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), ipo_value, pe_insur, gdp_growth, pe_indept, short_
interest_rate, pe_total1_per_gdp, inflation, pe_pension, gdp_volume, pe_
domestic, pe_banks, market_cap_listed_comp

a. 

Dependent Variable: value_buyouts_per_gdp_evcab. 
 

 

Coefficientsa

,001 ,000 1,379 ,170

42593,904 16209,305 ,155 2,628 ,009 ,856 1,168

3,19E-010 ,000 ,262 3,816 ,000 ,633 1,580

-1,5E-005 ,000 -,030 -,485 ,628 ,793 1,262

6,28E-006 ,000 ,026 ,434 ,665 ,826 1,210

,000 ,000 -,079 -1,192 ,235 ,686 1,457

,001 ,001 ,132 2,082 ,039 ,740 1,352

,000 ,001 ,039 ,646 ,519 ,825 1,213

,000 ,000 ,083 1,365 ,174 ,804 1,244

-,001 ,000 -,196 -2,933 ,004 ,671 1,491

,000 ,000 -,173 -2,689 ,008 ,722 1,385

5,61E-007 ,000 ,026 ,375 ,708 ,617 1,622

7,36E-005 ,000 ,209 2,922 ,004 ,583 1,715

(Constant)

pe_total1_per_gdp

gdp_volume

gdp_growth

short_interest_rate

pe_banks

pe_pension

pe_insur

pe_indept

pe_domestic

inflation

market_cap_listed_comp

ipo_value

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF

Collinearity Statistics

Dependent Variable: value_buyouts_per_gdp_evcaa. 
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3.7. Lineaire regressie: aantal buyouts EVCA, pe_value_buyouts_evca en 

controlevariabelen 

 

Model Summaryb

,840a ,705 ,686 104,49213
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), ipo_value, pe_insur, inflation,
pe_indept, gdp_growth, short_interest_rate, pe_
domestic, pe_banks, pe_pension, gdp_volume,
market_cap_listed_comp, pe_value_buyouts_evca

a. 

Dependent Variable: number_buyouts_evcab. 
 

 

ANOVAb

4724334 12 393694,495 36,057 ,000a

1976268 181 10918,606

6700602 193

Regression

Residual

Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), ipo_value, pe_insur, inflation, pe_indept, gdp_growth,
short_interest_rate, pe_domestic, pe_banks, pe_pension, gdp_volume, market_
cap_listed_comp, pe_value_buyouts_evca

a. 

Dependent Variable: number_buyouts_evcab. 
 

 

Coefficientsa

-125,614 56,488 -2,224 ,027

,035 ,005 ,407 7,018 ,000 ,484 2,068

7,25E-005 ,000 ,327 5,670 ,000 ,488 2,047

1,451 4,001 ,016 ,363 ,717 ,805 1,242

-3,560 1,937 -,082 -1,838 ,068 ,819 1,220

-11,392 45,372 -,012 -,251 ,802 ,723 1,383

313,496 67,487 ,219 4,645 ,000 ,730 1,369

105,850 97,392 ,048 1,087 ,279 ,840 1,190

-42,230 32,362 -,057 -1,305 ,194 ,840 1,190

60,637 38,599 ,076 1,571 ,118 ,704 1,421

,058 5,700 ,000 ,010 ,992 ,714 1,400

,407 ,191 ,107 2,133 ,034 ,644 1,552

12,254 3,346 ,196 3,663 ,000 ,572 1,749

(Constant)

pe_value_buyouts_evca

gdp_volume

gdp_growth

short_interest_rate

pe_banks

pe_pension

pe_insur

pe_indept

pe_domestic

inflation

market_cap_listed_comp

ipo_value

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF

Collinearity Statistics

Dependent Variable: number_buyouts_evcaa. 
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3.8. Lineaire regressie: aantal buyouts EVCA, cg_inv_prot en controlevariabelen 

 

 

Model Summaryb

,865a ,749 ,732 96,44476
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), ipo_value, pe_insur, inflation,
pe_indept, gdp_growth, short_interest_rate, pe_
domestic, cg_inv_prot, pe_banks, gdp_volume, pe_
pension, market_cap_listed_comp

a. 

Dependent Variable: number_buyouts_evcab. 
 

 

ANOVAb

5017014 12 418084,464 44,948 ,000a

1683588 181 9301,591

6700602 193

Regression

Residual

Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), ipo_value, pe_insur, inflation, pe_indept, gdp_growth,
short_interest_rate, pe_domestic, cg_inv_prot, pe_banks, gdp_volume, pe_
pension, market_cap_listed_comp

a. 

Dependent Variable: number_buyouts_evcab. 
 

 

Coefficientsa

-199,276 52,953 -3,763 ,000

399,358 42,266 ,412 9,449 ,000 ,730 1,369

,000 ,000 ,551 12,109 ,000 ,671 1,491

-2,822 3,732 -,032 -,756 ,451 ,788 1,269

-3,114 1,788 -,072 -1,742 ,083 ,819 1,221

-45,446 41,640 -,048 -1,091 ,277 ,731 1,367

178,429 64,668 ,125 2,759 ,006 ,678 1,476

21,444 90,089 ,010 ,238 ,812 ,836 1,196

-51,305 29,909 -,070 -1,715 ,088 ,838 1,193

29,296 35,190 ,037 ,833 ,406 ,721 1,386

-12,983 5,256 -,109 -2,470 ,014 ,716 1,397

,276 ,177 ,073 1,558 ,121 ,639 1,565

15,075 2,981 ,241 5,056 ,000 ,613 1,630

(Constant)

cg_inv_prot

gdp_volume

gdp_growth

short_interest_rate

pe_banks

pe_pension

pe_insur

pe_indept

pe_domestic

inflation

market_cap_listed_comp

ipo_value

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF

Collinearity Statistics

Dependent Variable: number_buyouts_evcaa. 
 

 
 

 

 



 

Bijlages xxxi

3.9. Lineaire regressie: waarde buyouts EVCA t.o.v. BBP, cg_inv_prot en 

controlevariabelen 

 

Model Summaryb

,709a ,503 ,470 ,00074
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), ipo_value, pe_insur, inflation,
gdp_growth, pe_indept, short_interest_rate, cg_inv_
prot, pe_domestic, pe_banks, gdp_volume, pe_
pension, market_cap_listed_comp

a. 

Dependent Variable: value_buyouts_per_gdp_evcab. 
 

 
 

ANOVAb

,000 12 ,000 15,504 ,000a

,000 184 ,000

,000 196

Regression

Residual

Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), ipo_value, pe_insur, inflation, gdp_growth, pe_indept,
short_interest_rate, cg_inv_prot, pe_domestic, pe_banks, gdp_volume, pe_
pension, market_cap_listed_comp

a. 

Dependent Variable: value_buyouts_per_gdp_evcab. 
 

 
 

Coefficientsa

,000 ,000 1,014 ,312

,001 ,000 ,234 3,888 ,000 ,746 1,341

3,23E-010 ,000 ,268 4,209 ,000 ,667 1,499

-2,7E-005 ,000 -,056 -,947 ,345 ,786 1,272

1,37E-005 ,000 ,058 1,006 ,316 ,824 1,214

,000 ,000 -,090 -1,473 ,143 ,728 1,373

,000 ,000 ,053 ,837 ,404 ,674 1,483

,000 ,001 ,036 ,624 ,533 ,834 1,199

,000 ,000 ,063 1,103 ,271 ,833 1,201

-,001 ,000 -,217 -3,537 ,001 ,717 1,394

,000 ,000 -,199 -3,247 ,001 ,716 1,396

-1,3E-007 ,000 -,006 -,100 ,921 ,636 1,571

7,49E-005 ,000 ,219 3,303 ,001 ,613 1,631

(Constant)

cg_inv_prot

gdp_volume

gdp_growth

short_interest_rate

pe_banks

pe_pension

pe_insur

pe_indept

pe_domestic

inflation

market_cap_listed_comp

ipo_value

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF

Collinearity Statistics

Dependent Variable: value_buyouts_per_gdp_evcaa. 
 

 
 

 

 



 

Bijlages xxxii

3.10. Lineaire regressie: aantal buyouts EVCA, cg_anti_dir_rights en controlevariabelen 

 

 

Model Summaryb

,829a ,687 ,666 107,69366
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), ipo_value, pe_insur, inflation,
pe_indept, gdp_growth, short_interest_rate, pe_
domestic, pe_banks, pe_pension, gdp_volume, cg_
anti_dir_rights, market_cap_listed_comp

a. 

Dependent Variable: number_buyouts_evcab. 
 

 

ANOVAb

4601377 12 383448,121 33,062 ,000a

2099224 181 11597,924

6700602 193

Regression

Residual

Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), ipo_value, pe_insur, inflation, pe_indept, gdp_growth,
short_interest_rate, pe_domestic, pe_banks, pe_pension, gdp_volume, cg_anti_
dir_rights, market_cap_listed_comp

a. 

Dependent Variable: number_buyouts_evcab. 
 

 

Coefficientsa

-184,912 59,518 -3,107 ,002

41,519 6,943 ,307 5,980 ,000 ,656 1,525

,000 ,000 ,536 10,563 ,000 ,671 1,490

-3,877 4,253 -,044 -,912 ,363 ,757 1,321

-3,125 2,014 -,072 -1,552 ,122 ,805 1,242

-7,587 46,922 -,008 -,162 ,872 ,718 1,392

275,117 70,436 ,193 3,906 ,000 ,712 1,404

28,481 100,753 ,013 ,283 ,778 ,834 1,199

-69,690 33,905 -,095 -2,055 ,041 ,813 1,230

40,343 39,457 ,050 1,022 ,308 ,715 1,398

-11,618 5,887 -,097 -1,974 ,050 ,711 1,406

,500 ,197 ,132 2,534 ,012 ,642 1,558

14,809 3,375 ,236 4,388 ,000 ,597 1,675

(Constant)

cg_anti_dir_rights

gdp_volume

gdp_growth

short_interest_rate

pe_banks

pe_pension

pe_insur

pe_indept

pe_domestic

inflation

market_cap_listed_comp

ipo_value

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF

Collinearity Statistics

Dependent Variable: number_buyouts_evcaa. 
 

 
 

 

 

 



 

Bijlages xxxiii

3.11. Lineaire regressie: waarde buyouts EVCA t.o.v. BBP, cg_anti_dir_rights en 

controlevariabelen 

 

Model Summaryb

,689a ,475 ,441 ,00076
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), ipo_value, pe_insur, inflation,
gdp_growth, pe_indept, short_interest_rate, pe_
domestic, pe_banks, pe_pension, gdp_volume, cg_
anti_dir_rights, market_cap_listed_comp

a. 

Dependent Variable: value_buyouts_per_gdp_evcab. 
 

 
 

ANOVAb

,000 12 ,000 13,886 ,000a

,000 184 ,000

,000 196

Regression

Residual

Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), ipo_value, pe_insur, inflation, gdp_growth, pe_indept,
short_interest_rate, pe_domestic, pe_banks, pe_pension, gdp_volume, cg_anti_
dir_rights, market_cap_listed_comp

a. 

Dependent Variable: value_buyouts_per_gdp_evcab. 
 

 
 

Coefficientsa

,001 ,000 1,215 ,226

,000 ,000 ,141 2,160 ,032 ,665 1,504

3,13E-010 ,000 ,260 3,971 ,000 ,668 1,498

-2,6E-005 ,000 -,053 -,868 ,387 ,755 1,325

1,26E-005 ,000 ,053 ,896 ,372 ,810 1,235

,000 ,000 -,072 -1,139 ,256 ,715 1,400

,001 ,000 ,097 1,527 ,129 ,708 1,413

,000 ,001 ,039 ,660 ,510 ,831 1,203

,000 ,000 ,050 ,841 ,402 ,811 1,234

-,001 ,000 -,212 -3,342 ,001 ,712 1,404

,000 ,000 -,188 -2,971 ,003 ,712 1,405

5,07E-007 ,000 ,025 ,367 ,714 ,638 1,566

7,63E-005 ,000 ,223 3,231 ,001 ,597 1,676

(Constant)

cg_anti_dir_rights

gdp_volume

gdp_growth

short_interest_rate

pe_banks

pe_pension

pe_insur

pe_indept

pe_domestic

inflation

market_cap_listed_comp

ipo_value

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF

Collinearity Statistics

Dependent Variable: value_buyouts_per_gdp_evcaa. 
 

 
 

 

 



 

Bijlages xxxiv

3.12. Lineaire regressie: aantal public to private transacties CMBOR, cg_inv_prot en 

controlevariabelen 

 

Model Summaryb

,835a ,696 ,657 4,94282
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), ipo_value, pe_insur, gdp_
growth, inflation, short_interest_rate, pe_indept, cg_
inv_prot, pe_pension, market_cap_listed_comp, gdp_
volume, pe_domestic, pe_banks

a. 

Dependent Variable: number_p2p_cmborb. 
 

 

ANOVAb

5155,965 12 429,664 17,587 ,000a

2247,692 92 24,431

7403,657 104

Regression

Residual

Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), ipo_value, pe_insur, gdp_growth, inflation, short_interest_
rate, pe_indept, cg_inv_prot, pe_pension, market_cap_listed_comp, gdp_volume,
pe_domestic, pe_banks

a. 

Dependent Variable: number_p2p_cmborb. 
 

 

Coefficientsa

-9,278 3,754 -2,471 ,015

11,545 2,876 ,291 4,014 ,000 ,628 1,593

1,94E-006 ,000 ,224 2,855 ,005 ,534 1,872

-,247 ,298 -,055 -,827 ,410 ,760 1,316

-,250 ,121 -,138 -2,075 ,041 ,742 1,348

1,107 3,692 ,024 ,300 ,765 ,530 1,888

7,556 5,143 ,110 1,469 ,145 ,585 1,710

-3,925 7,153 -,037 -,549 ,585 ,718 1,393

1,160 2,474 ,032 ,469 ,640 ,690 1,450

3,082 2,615 ,088 1,179 ,242 ,596 1,677

-1,332 ,600 -,147 -2,219 ,029 ,752 1,330

,033 ,017 ,141 1,928 ,057 ,616 1,624

1,429 ,269 ,477 5,305 ,000 ,409 2,446

(Constant)

cg_inv_prot

gdp_volume

gdp_growth

short_interest_rate

pe_banks

pe_pension

pe_insur

pe_indept

pe_domestic

inflation

market_cap_listed_comp

ipo_value

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF

Collinearity Statistics

Dependent Variable: number_p2p_cmbora. 
 

 

 

 



 

Bijlages xxxv

3.13. Lineaire regressie: aantal public to private transacties CMBOR, cg_anti_dir_rights 

en controlevariabelen 

 

Model Summaryb

,831a ,690 ,649 4,99560
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), ipo_value, pe_insur, gdp_
growth, inflation, short_interest_rate, pe_indept, pe_
pension, market_cap_listed_comp, gdp_volume, pe_
domestic, pe_banks, cg_anti_dir_rights

a. 

Dependent Variable: number_p2p_cmborb. 
 

 

ANOVAb

5107,700 12 425,642 17,056 ,000a

2295,957 92 24,956

7403,657 104

Regression

Residual

Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), ipo_value, pe_insur, gdp_growth, inflation, short_interest_
rate, pe_indept, pe_pension, market_cap_listed_comp, gdp_volume, pe_
domestic, pe_banks, cg_anti_dir_rights

a. 

Dependent Variable: number_p2p_cmborb. 
 

 

Coefficientsa

-10,845 3,825 -2,836 ,006

1,741 ,468 ,297 3,721 ,000 ,530 1,889

1,75E-006 ,000 ,203 2,578 ,012 ,545 1,836

-,510 ,317 -,113 -1,608 ,111 ,688 1,454

-,174 ,125 -,096 -1,390 ,168 ,701 1,426

1,793 3,712 ,038 ,483 ,630 ,535 1,869

10,020 5,099 ,146 1,965 ,052 ,608 1,646

-6,263 7,292 -,059 -,859 ,393 ,706 1,417

-1,121 2,622 -,031 -,427 ,670 ,627 1,594

4,328 2,666 ,123 1,624 ,108 ,586 1,706

-1,108 ,598 -,122 -1,855 ,067 ,775 1,291

,056 ,017 ,239 3,305 ,001 ,644 1,554

1,356 ,279 ,452 4,866 ,000 ,390 2,564

(Constant)

cg_anti_dir_rights

gdp_volume

gdp_growth

short_interest_rate

pe_banks

pe_pension

pe_insur

pe_indept

pe_domestic

inflation

market_cap_listed_comp

ipo_value

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF

Collinearity Statistics

Dependent Variable: number_p2p_cmbora. 
 

 
 

 

 

 



 

Bijlages xxxvi

3.14. Lineaire regressie: aantal buyouts EVCA, acc_em_priv en controlevariabelen 

 

 

Model Summaryb

,838a ,703 ,678 115,29826
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), ipo_value, gdp_growth, pe_
indept, pe_insur, short_interest_rate, inflation, gdp_
volume, pe_pension, pe_banks, pe_domestic,
market_cap_listed_comp, acc_em_priv

a. 

Dependent Variable: number_buyouts_evcab. 
 

 

ANOVAb

4437409 12 369784,118 27,817 ,000a

1874410 141 13293,689

6311820 153

Regression

Residual

Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), ipo_value, gdp_growth, pe_indept, pe_insur, short_
interest_rate, inflation, gdp_volume, pe_pension, pe_banks, pe_domestic, market_
cap_listed_comp, acc_em_priv

a. 

Dependent Variable: number_buyouts_evcab. 
 

 

Coefficientsa

-211,483 122,659 -1,724 ,087

-,725 1,168 -,049 -,621 ,536 ,339 2,947

,000 ,000 ,535 8,053 ,000 ,477 2,094

4,095 6,060 ,035 ,676 ,500 ,778 1,286

-3,580 2,335 -,079 -1,534 ,127 ,796 1,257

49,961 59,012 ,048 ,847 ,399 ,653 1,532

342,181 89,223 ,228 3,835 ,000 ,595 1,680

-167,975 134,220 -,068 -1,251 ,213 ,705 1,418

-10,133 47,301 -,013 -,214 ,831 ,597 1,675

29,561 52,706 ,032 ,561 ,576 ,635 1,574

-10,091 6,836 -,081 -1,476 ,142 ,702 1,424

1,817 ,379 ,315 4,792 ,000 ,488 2,049

17,975 3,741 ,279 4,805 ,000 ,625 1,601

(Constant)

acc_em_priv

gdp_volume

gdp_growth

short_interest_rate

pe_banks

pe_pension

pe_insur

pe_indept

pe_domestic

inflation

market_cap_listed_comp

ipo_value

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF

Collinearity Statistics

Dependent Variable: number_buyouts_evcaa. 
 

 
 

 

 



 

Bijlages xxxvii

3.15. Lineaire regressie: waarde buyouts EVCA t.o.v. BBP, acc_em_priv en 

controlevariabelen 

 

Model Summaryb

,753a ,567 ,531 ,00075
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), ipo_value, gdp_growth, pe_
indept, pe_insur, short_interest_rate, inflation, gdp_
volume, pe_pension, pe_banks, pe_domestic,
market_cap_listed_comp, acc_em_priv

a. 

Dependent Variable: value_buyouts_per_gdp_evcab. 
 

 
 

ANOVAb

,000 12 ,000 15,728 ,000a

,000 144 ,000

,000 156

Regression

Residual

Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), ipo_value, gdp_growth, pe_indept, pe_insur, short_
interest_rate, inflation, gdp_volume, pe_pension, pe_banks, pe_domestic, market_
cap_listed_comp, acc_em_priv

a. 

Dependent Variable: value_buyouts_per_gdp_evcab. 
 

 
 

Coefficientsa

,001 ,001 1,492 ,138

-6,2E-006 ,000 -,078 -,819 ,414 ,331 3,020

2,71E-010 ,000 ,216 2,723 ,007 ,476 2,101

-2,0E-005 ,000 -,031 -,502 ,616 ,781 1,281

1,33E-005 ,000 ,054 ,871 ,385 ,797 1,254

,000 ,000 -,056 -,831 ,407 ,654 1,530

-4,9E-005 ,001 -,006 -,084 ,933 ,593 1,687

,000 ,001 -,030 -,450 ,653 ,698 1,433

,000 ,000 ,102 1,416 ,159 ,576 1,737

-,001 ,000 -,302 -4,379 ,000 ,632 1,582

,000 ,000 -,218 -3,332 ,001 ,702 1,424

6,81E-006 ,000 ,217 2,748 ,007 ,482 2,075

8,03E-005 ,000 ,228 3,284 ,001 ,622 1,607

(Constant)

acc_em_priv

gdp_volume

gdp_growth

short_interest_rate

pe_banks

pe_pension

pe_insur

pe_indept

pe_domestic

inflation

market_cap_listed_comp

ipo_value

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF

Collinearity Statistics

Dependent Variable: value_buyouts_per_gdp_evcaa. 
 

 
 

 

 



 

Bijlages xxxviii

3.16. Lineaire regressie: aantal buyouts EVCA, acc_em_publ en controlevariabelen 

 

 

Model Summaryb

,862a ,743 ,721 107,25312
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), ipo_value, gdp_growth, acc_
em_publ, short_interest_rate, pe_indept, gdp_volume,
pe_insur, inflation, pe_domestic, pe_banks, pe_
pension, market_cap_listed_comp

a. 

Dependent Variable: number_buyouts_evcab. 
 

 

ANOVAb

4689864 12 390822,001 33,975 ,000a

1621956 141 11503,231

6311820 153

Regression

Residual

Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), ipo_value, gdp_growth, acc_em_publ, short_interest_rate,
pe_indept, gdp_volume, pe_insur, inflation, pe_domestic, pe_banks, pe_pension,
market_cap_listed_comp

a. 

Dependent Variable: number_buyouts_evcab. 
 

 

Coefficientsa

101,263 106,804 ,948 ,345

-6,037 1,276 -,389 -4,732 ,000 ,270 3,700
,000 ,000 ,485 9,284 ,000 ,667 1,499

7,939 5,686 ,068 1,396 ,165 ,764 1,309

-2,738 2,179 -,060 -1,256 ,211 ,790 1,265
90,922 55,531 ,088 1,637 ,104 ,638 1,568

230,924 85,653 ,154 2,696 ,008 ,559 1,789

-190,046 119,763 -,077 -1,587 ,115 ,767 1,304
-36,576 39,157 -,046 -,934 ,352 ,754 1,326

34,913 48,300 ,038 ,723 ,471 ,655 1,527

-10,016 6,350 -,080 -1,577 ,117 ,704 1,420

,291 ,467 ,050 ,624 ,533 ,279 3,589
25,987 3,829 ,403 6,787 ,000 ,516 1,938

(Constant)

acc_em_publ

gdp_volume
gdp_growth

short_interest_rate

pe_banks
pe_pension

pe_insur

pe_indept
pe_domestic

inflation

market_cap_listed_comp
ipo_value

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF

Collinearity Statistics

Dependent Variable: number_buyouts_evcaa. 
 

 
 

 

 



 

Bijlages xxxix

3.17. Lineaire regressie: waarde buyouts EVCA t.o.v. BBP, acc_em_publ en 

controlevariabelen 

 

Model Summaryb

,756a ,572 ,536 ,00075
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), ipo_value, gdp_growth, acc_
em_publ, short_interest_rate, pe_indept, gdp_volume,
pe_insur, inflation, pe_domestic, pe_banks, pe_
pension, market_cap_listed_comp

a. 

Dependent Variable: value_buyouts_per_gdp_evcab. 
 

 
 

ANOVAb

,000 12 ,000 16,024 ,000a

,000 144 ,000

,000 156

Regression

Residual

Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), ipo_value, gdp_growth, acc_em_publ, short_interest_rate,
pe_indept, gdp_volume, pe_insur, inflation, pe_domestic, pe_banks, pe_pension,
market_cap_listed_comp

a. 

Dependent Variable: value_buyouts_per_gdp_evcab. 
 

 
 

Coefficientsa

,002 ,001 2,016 ,046

-1,3E-005 ,000 -,157 -1,488 ,139 ,268 3,733

2,14E-010 ,000 ,171 2,550 ,012 ,661 1,512

-1,4E-005 ,000 -,022 -,358 ,721 ,771 1,297

1,49E-005 ,000 ,060 ,980 ,329 ,793 1,261

,000 ,000 -,042 -,612 ,541 ,636 1,572

,000 ,001 -,028 -,387 ,699 ,557 1,796

,000 ,001 -,021 -,335 ,738 ,761 1,314

,000 ,000 ,112 1,778 ,078 ,751 1,332

-,001 ,000 -,294 -4,341 ,000 ,650 1,540

,000 ,000 -,220 -3,383 ,001 ,704 1,420

4,18E-006 ,000 ,133 1,286 ,200 ,278 3,597

9,92E-005 ,000 ,282 3,723 ,000 ,517 1,933

(Constant)
acc_em_publ

gdp_volume

gdp_growth

short_interest_rate

pe_banks

pe_pension

pe_insur

pe_indept

pe_domestic

inflation

market_cap_listed_comp

ipo_value

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF

Collinearity Statistics

Dependent Variable: value_buyouts_per_gdp_evcaa. 
 

 
 

 

 



 

Bijlages xl

3.18. Lineaire regressie: aantal buyouts EVCA, acc_cifar en controlevariabelen 

 

 

Model Summaryb

,806a ,649 ,626 113,99792
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), ipo_value, pe_insur, inflation,
pe_indept, gdp_growth, short_interest_rate, pe_
domestic, pe_banks, pe_pension, gdp_volume,
market_cap_listed_comp, acc_cifar

a. 

Dependent Variable: number_buyouts_evcab. 
 

 

ANOVAb

4348411 12 362367,611 27,884 ,000a

2352190 181 12995,526

6700602 193

Regression

Residual

Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), ipo_value, pe_insur, inflation, pe_indept, gdp_growth,
short_interest_rate, pe_domestic, pe_banks, pe_pension, gdp_volume, market_
cap_listed_comp, acc_cifar

a. 

Dependent Variable: number_buyouts_evcab. 
 

 

Coefficientsa

-451,617 114,825 -3,933 ,000
5,510 1,561 ,228 3,529 ,001 ,464 2,155

,000 ,000 ,528 9,804 ,000 ,669 1,495

,378 4,400 ,004 ,086 ,932 ,792 1,262

-4,652 2,104 -,107 -2,211 ,028 ,826 1,210

,444 50,897 ,000 ,009 ,993 ,684 1,462
264,304 77,180 ,185 3,425 ,001 ,665 1,505

6,165 108,463 ,003 ,057 ,955 ,806 1,241

-64,250 36,420 -,087 -1,764 ,079 ,790 1,267

5,250 41,707 ,007 ,126 ,900 ,717 1,394

-6,883 6,155 -,058 -1,118 ,265 ,729 1,372
,106 ,227 ,028 ,468 ,640 ,542 1,846

18,612 3,490 ,297 5,333 ,000 ,625 1,599

(Constant)

acc_cifar
gdp_volume

gdp_growth

short_interest_rate

pe_banks

pe_pension
pe_insur

pe_indept

pe_domestic

inflation

market_cap_listed_comp
ipo_value

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF

Collinearity Statistics

Dependent Variable: number_buyouts_evcaa. 
 

 
 

 

 

 



 

Bijlages xli

3.19. Lineaire regressie: waarde buyouts EVCA t.o.v. BBP, acc_cifar en 

controlevariabelen 

 

Model Summaryb

,690a ,475 ,441 ,00076
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), ipo_value, pe_insur, inflation,
gdp_growth, pe_indept, short_interest_rate, pe_
domestic, pe_banks, pe_pension, gdp_volume,
market_cap_listed_comp, acc_cifar

a. 

Dependent Variable: value_buyouts_per_gdp_evcab. 
 

 
 

ANOVAb

,000 12 ,000 13,899 ,000a

,000 184 ,000

,000 196

Regression

Residual

Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), ipo_value, pe_insur, inflation, gdp_growth, pe_indept,
short_interest_rate, pe_domestic, pe_banks, pe_pension, gdp_volume, market_
cap_listed_comp, acc_cifar

a. 

Dependent Variable: value_buyouts_per_gdp_evcab. 
 

 
 

Coefficientsa

-,001 ,001 -,886 ,377
2,21E-005 ,000 ,173 2,180 ,031 ,454 2,205

3,04E-010 ,000 ,252 3,850 ,000 ,665 1,503

-1,7E-005 ,000 -,035 -,581 ,562 ,796 1,257

1,02E-005 ,000 ,043 ,736 ,463 ,828 1,208

,000 ,000 -,056 -,860 ,391 ,683 1,465
,001 ,001 ,078 1,182 ,239 ,663 1,508

,000 ,001 ,022 ,370 ,712 ,801 1,249

,000 ,000 ,034 ,561 ,576 ,769 1,301

-,001 ,000 -,235 -3,719 ,000 ,714 1,401

,000 ,000 -,172 -2,753 ,006 ,729 1,371
-9,8E-007 ,000 -,047 -,649 ,517 ,542 1,847

8,43E-005 ,000 ,247 3,650 ,000 ,623 1,604

(Constant)

acc_cifar
gdp_volume

gdp_growth

short_interest_rate

pe_banks

pe_pension
pe_insur

pe_indept

pe_domestic

inflation

market_cap_listed_comp
ipo_value

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF

Collinearity Statistics

Dependent Variable: value_buyouts_per_gdp_evcaa. 
 

 
 

 

 



 

Bijlages xlii

3.20. Lineaire regressie: aantal buyouts EVCA, fisc_tax_legal en controlevariabelen 

 

 

Model Summaryb

,827a ,684 ,663 108,17890
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), ipo_value, pe_insur, inflation,
pe_indept, gdp_growth, short_interest_rate, pe_
domestic, pe_banks, pe_pension, gdp_volume, fisc_
tax_legal, market_cap_listed_comp

a. 

Dependent Variable: number_buyouts_evcab. 
 

 

ANOVAb

4582418 12 381868,139 32,631 ,000a

2118184 181 11702,674

6700602 193

Regression

Residual

Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), ipo_value, pe_insur, inflation, pe_indept, gdp_growth,
short_interest_rate, pe_domestic, pe_banks, pe_pension, gdp_volume, fisc_tax_
legal, market_cap_listed_comp

a. 

Dependent Variable: number_buyouts_evcab. 
 

 

Coefficientsa

284,155 89,438 3,177 ,002

-213,571 36,723 -,297 -5,816 ,000 ,669 1,494
,000 ,000 ,467 8,907 ,000 ,634 1,577

-7,787 4,495 -,088 -1,732 ,085 ,683 1,463

-3,488 2,014 -,080 -1,732 ,085 ,813 1,231
-87,062 47,255 -,091 -1,842 ,067 ,714 1,400

308,869 70,008 ,216 4,412 ,000 ,727 1,375

279,555 106,239 ,126 2,631 ,009 ,757 1,322
9,254 34,222 ,013 ,270 ,787 ,805 1,242

21,484 39,452 ,027 ,545 ,587 ,722 1,385

-10,290 5,883 -,086 -1,749 ,082 ,719 1,392

,241 ,200 ,064 1,204 ,230 ,628 1,592
17,784 3,317 ,284 5,362 ,000 ,623 1,604

(Constant)

fisc_tax_legal

gdp_volume
gdp_growth

short_interest_rate

pe_banks
pe_pension

pe_insur

pe_indept
pe_domestic

inflation

market_cap_listed_comp
ipo_value

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF

Collinearity Statistics

Dependent Variable: number_buyouts_evcaa. 
 

 

 

 

 



 

Bijlages xliii

3.21. Lineaire regressie: waarde buyouts EVCA t.o.v. BBP, fisc_tax_legal en 

controlevariabelen 

 

Model Summaryb

,680a ,462 ,427 ,00077
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), ipo_value, pe_insur, inflation,
gdp_growth, pe_indept, short_interest_rate, pe_
domestic, pe_banks, pe_pension, gdp_volume, fisc_
tax_legal, market_cap_listed_comp

a. 

Dependent Variable: value_buyouts_per_gdp_evcab. 
 

 
 

ANOVAb

,000 12 ,000 13,166 ,000a

,000 184 ,000

,000 196

Regression

Residual

Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), ipo_value, pe_insur, inflation, gdp_growth, pe_indept,
short_interest_rate, pe_domestic, pe_banks, pe_pension, gdp_volume, fisc_tax_
legal, market_cap_listed_comp

a. 

Dependent Variable: value_buyouts_per_gdp_evcab. 
 

 
 

Coefficientsa

,001 ,001 1,009 ,314

3,61E-005 ,000 ,009 ,140 ,889 ,668 1,496

3,17E-010 ,000 ,263 3,855 ,000 ,630 1,587

-7,9E-006 ,000 -,016 -,250 ,802 ,685 1,461

6,83E-006 ,000 ,029 ,480 ,632 ,813 1,230

,000 ,000 -,089 -1,393 ,165 ,710 1,408

,001 ,000 ,121 1,907 ,058 ,722 1,385

,001 ,001 ,047 ,750 ,454 ,756 1,323

,000 ,000 ,070 1,150 ,252 ,799 1,252

-,001 ,000 -,224 -3,514 ,001 ,718 1,394

,000 ,000 -,165 -2,588 ,010 ,719 1,392

3,47E-007 ,000 ,017 ,245 ,807 ,624 1,602

8,75E-005 ,000 ,256 3,740 ,000 ,623 1,606

(Constant)
fisc_tax_legal

gdp_volume

gdp_growth

short_interest_rate

pe_banks

pe_pension

pe_insur

pe_indept

pe_domestic

inflation

market_cap_listed_comp

ipo_value

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF

Collinearity Statistics

Dependent Variable: value_buyouts_per_gdp_evcaa. 
 

 
 

 

 



 

Bijlages xliv

3.22. Lineaire regressie: aantal buyouts EVCA, leg_number_buyouts_cumul_evca en 

controlevariabelen 

 

Model Summaryb

,894a ,800 ,786 86,11372
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), ipo_value, pe_insur, inflation,
pe_indept, gdp_growth, short_interest_rate, pe_
domestic, pe_banks, pe_pension, gdp_volume,
market_cap_listed_comp, leg_number_buyouts_
cumul_evca

a. 

Dependent Variable: number_buyouts_evcab. 
 

 

ANOVAb

5358383 12 446531,916 60,215 ,000a

1342219 181 7415,573

6700602 193

Regression

Residual

Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), ipo_value, pe_insur, inflation, pe_indept, gdp_growth,
short_interest_rate, pe_domestic, pe_banks, pe_pension, gdp_volume, market_
cap_listed_comp, leg_number_buyouts_cumul_evca

a. 

Dependent Variable: number_buyouts_evcab. 
 

 

Coefficientsa

-122,447 46,526 -2,632 ,009

,072 ,006 ,684 12,570 ,000 ,374 2,676

3,01E-005 ,000 ,136 2,628 ,009 ,413 2,419

-,503 3,304 -,006 -,152 ,879 ,802 1,247

-1,638 1,610 -,038 -1,018 ,310 ,806 1,241

2,988 37,377 ,003 ,080 ,936 ,724 1,382

199,523 56,715 ,140 3,518 ,001 ,702 1,424

99,232 80,230 ,045 1,237 ,218 ,841 1,190

-19,631 26,663 -,027 -,736 ,463 ,841 1,190

68,505 31,663 ,085 2,164 ,032 ,710 1,408

6,024 4,741 ,050 1,270 ,206 ,701 1,426

,250 ,158 ,066 1,579 ,116 ,639 1,564

8,637 2,764 ,138 3,124 ,002 ,569 1,758

(Constant)

leg_number_buyouts_
cumul_evca

gdp_volume

gdp_growth

short_interest_rate

pe_banks

pe_pension

pe_insur

pe_indept

pe_domestic

inflation

market_cap_listed_comp

ipo_value

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF

Collinearity Statistics

Dependent Variable: number_buyouts_evcaa. 
 

 

 



 

Bijlages xlv

3.23. Lineaire regressie: waarde buyouts EVCA t.o.v. BBP, leg_number_ 

buyouts_cumul_evca en controlevariabelen 

 

Model Summaryb

,795a ,631 ,607 ,00063
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), ipo_value, pe_insur, inflation,
gdp_growth, pe_indept, short_interest_rate, pe_
domestic, pe_banks, pe_pension, gdp_volume,
market_cap_listed_comp, leg_number_buyouts_
cumul_evca

a. 

Dependent Variable: value_buyouts_per_gdp_evcab. 
 

 
 

ANOVAb

,000 12 ,000 26,271 ,000a

,000 184 ,000

,000 196

Regression

Residual

Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), ipo_value, pe_insur, inflation, gdp_growth, pe_indept,
short_interest_rate, pe_domestic, pe_banks, pe_pension, gdp_volume, market_
cap_listed_comp, leg_number_buyouts_cumul_evca

a. 

Dependent Variable: value_buyouts_per_gdp_evcab. 
 

 
 

Coefficientsa

,001 ,000 1,814 ,071

3,88E-007 ,000 ,673 9,200 ,000 ,375 2,668

-1,6E-010 ,000 -,136 -1,955 ,052 ,412 2,426

-2,6E-005 ,000 -,054 -1,085 ,279 ,802 1,248

2,68E-005 ,000 ,113 2,275 ,024 ,809 1,236

,000 ,000 -,040 -,762 ,447 ,720 1,388

,000 ,000 ,018 ,333 ,740 ,698 1,434

,001 ,001 ,058 1,188 ,236 ,837 1,195

,000 ,000 ,094 1,924 ,056 ,832 1,202

-,001 ,000 -,162 -3,044 ,003 ,707 1,415

-4,4E-005 ,000 -,068 -1,267 ,207 ,701 1,426

-6,2E-007 ,000 -,030 -,537 ,592 ,636 1,572

3,09E-005 ,000 ,090 1,524 ,129 ,568 1,759

(Constant)

leg_number_buyouts_
cumul_evca

gdp_volume

gdp_growth

short_interest_rate

pe_banks

pe_pension

pe_insur

pe_indept

pe_domestic

inflation

market_cap_listed_comp

ipo_value

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF

Collinearity Statistics

Dependent Variable: value_buyouts_per_gdp_evcaa. 
 

 
 

 



 

Bijlages xlvi

3.24. Lineaire regressie: aantal buyouts EVCA, fin_struct_act en controlevariabelen 

 

 

Model Summaryb

,791a ,626 ,601 117,72268
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), ipo_value, pe_insur, inflation,
pe_indept, gdp_growth, short_interest_rate, pe_
domestic, pe_banks, pe_pension, gdp_volume,
market_cap_listed_comp, fin_struct_act

a. 

Dependent Variable: number_buyouts_evcab. 
 

 

ANOVAb

4192190 12 349349,157 25,208 ,000a

2508412 181 13858,628

6700602 193

Regression

Residual

Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), ipo_value, pe_insur, inflation, pe_indept, gdp_growth,
short_interest_rate, pe_domestic, pe_banks, pe_pension, gdp_volume, market_
cap_listed_comp, fin_struct_act

a. 

Dependent Variable: number_buyouts_evcab. 
 

 

Coefficientsa

-148,933 88,732 -1,678 ,095

-10,455 16,462 -,045 -,635 ,526 ,413 2,419

,000 ,000 ,542 9,731 ,000 ,667 1,500

3,260 4,706 ,037 ,693 ,489 ,738 1,354

-5,355 2,163 -,123 -2,476 ,014 ,834 1,199

-49,850 51,330 -,052 -,971 ,333 ,717 1,395

359,004 77,722 ,251 4,619 ,000 ,699 1,431

91,049 110,230 ,041 ,826 ,410 ,832 1,201

-22,527 39,495 -,031 -,570 ,569 ,716 1,397

21,358 43,402 ,027 ,492 ,623 ,706 1,415

-5,920 6,350 -,050 -,932 ,352 ,731 1,369

,490 ,237 ,129 2,067 ,040 ,532 1,881

19,862 3,737 ,317 5,315 ,000 ,582 1,719

(Constant)

fin_struct_act

gdp_volume

gdp_growth

short_interest_rate

pe_banks

pe_pension

pe_insur

pe_indept

pe_domestic

inflation

market_cap_listed_comp

ipo_value

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF

Collinearity Statistics

Dependent Variable: number_buyouts_evcaa. 
 

 

 

 

 



 

Bijlages xlvii

3.25. Lineaire regressie: waarde buyouts EVCA t.o.v. BBP, fin_struct_act en 

controlevariabelen 

 

Model Summaryb

,680a ,462 ,427 ,00077
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), ipo_value, pe_insur, inflation,
gdp_growth, pe_indept, short_interest_rate, pe_
domestic, pe_banks, pe_pension, gdp_volume,
market_cap_listed_comp, fin_struct_act

a. 

Dependent Variable: value_buyouts_per_gdp_evcab. 
 

 
 

ANOVAb

,000 12 ,000 13,165 ,000a

,000 184 ,000

,000 196

Regression

Residual

Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), ipo_value, pe_insur, inflation, gdp_growth, pe_indept,
short_interest_rate, pe_domestic, pe_banks, pe_pension, gdp_volume, market_
cap_listed_comp, fin_struct_act

a. 

Dependent Variable: value_buyouts_per_gdp_evcab. 
 

 
 

Coefficientsa

,001 ,001 1,290 ,199

1,09E-005 ,000 ,009 ,102 ,919 ,404 2,475

3,14E-010 ,000 ,260 3,912 ,000 ,663 1,508

-1,1E-005 ,000 -,022 -,346 ,730 ,743 1,345

7,15E-006 ,000 ,030 ,510 ,610 ,836 1,196

,000 ,000 -,090 -1,406 ,161 ,715 1,399

,001 ,001 ,119 1,835 ,068 ,695 1,439

,001 ,001 ,049 ,819 ,414 ,828 1,208

,000 ,000 ,069 1,058 ,291 ,695 1,439

-,001 ,000 -,225 -3,490 ,001 ,703 1,422

,000 ,000 -,166 -2,627 ,009 ,731 1,369

2,49E-007 ,000 ,012 ,162 ,871 ,530 1,887

8,66E-005 ,000 ,254 3,569 ,000 ,579 1,727

(Constant)

fin_struct_act

gdp_volume

gdp_growth

short_interest_rate

pe_banks

pe_pension

pe_insur

pe_indept

pe_domestic

inflation

market_cap_listed_comp

ipo_value

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF

Collinearity Statistics

Dependent Variable: value_buyouts_per_gdp_evcaa. 
 

 
 

 

 



 

Bijlages xlviii

3.26. Lineaire regressie: aantal buyouts EVCA, fin_cred_rights en controlevariabelen 

 

 

Model Summaryb

,798a ,638 ,614 115,83002
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), ipo_value, pe_insur, inflation,
pe_indept, gdp_growth, short_interest_rate, fin_cred_
rights, pe_domestic, pe_banks, gdp_volume, pe_
pension, market_cap_listed_comp

a. 

Dependent Variable: number_buyouts_evcab. 
 

 

ANOVAb

4272198 12 356016,513 26,536 ,000a

2428403 181 13416,594

6700602 193

Regression

Residual

Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), ipo_value, pe_insur, inflation, pe_indept, gdp_growth,
short_interest_rate, fin_cred_rights, pe_domestic, pe_banks, gdp_volume, pe_
pension, market_cap_listed_comp

a. 

Dependent Variable: number_buyouts_evcab. 
 

 

Coefficientsa

-145,450 64,154 -2,267 ,025

25,374 10,046 ,134 2,526 ,012 ,717 1,395
,000 ,000 ,525 9,563 ,000 ,664 1,505

4,377 4,502 ,049 ,972 ,332 ,781 1,280

-5,262 2,128 -,121 -2,472 ,014 ,834 1,199
-44,441 50,010 -,046 -,889 ,375 ,731 1,367

282,701 78,984 ,198 3,579 ,000 ,655 1,526

59,905 108,324 ,027 ,553 ,581 ,834 1,199
-50,604 36,569 -,069 -1,384 ,168 ,808 1,237

16,192 42,238 ,020 ,383 ,702 ,722 1,385

-5,488 6,250 -,046 -,878 ,381 ,730 1,370

,531 ,216 ,140 2,460 ,015 ,621 1,610
17,793 3,587 ,284 4,961 ,000 ,611 1,636

(Constant)

fin_cred_rights

gdp_volume
gdp_growth

short_interest_rate

pe_banks
pe_pension

pe_insur

pe_indept
pe_domestic

inflation

market_cap_listed_comp
ipo_value

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF

Collinearity Statistics

Dependent Variable: number_buyouts_evcaa. 
 

 

 

 

 



 

Bijlages xlix

3.27. Lineaire regressie: waarde buyouts EVCA t.o.v. BBP, fin_cred_rights en 

controlevariabelen 

 

Model Summaryb

,690a ,476 ,442 ,00076
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), ipo_value, pe_insur, inflation,
gdp_growth, pe_indept, short_interest_rate, fin_cred_
rights, pe_domestic, pe_banks, gdp_volume, pe_
pension, market_cap_listed_comp

a. 

Dependent Variable: value_buyouts_per_gdp_evcab. 
 

 
 

ANOVAb

,000 12 ,000 13,936 ,000a

,000 184 ,000

,000 196

Regression

Residual

Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), ipo_value, pe_insur, inflation, gdp_growth, pe_indept,
short_interest_rate, fin_cred_rights, pe_domestic, pe_banks, gdp_volume, pe_
pension, market_cap_listed_comp

a. 

Dependent Variable: value_buyouts_per_gdp_evcab. 
 

 
 

Coefficientsa

,000 ,000 1,187 ,237

,000 ,000 ,141 2,234 ,027 ,710 1,408

2,96E-010 ,000 ,245 3,739 ,000 ,661 1,514

1,76E-006 ,000 ,004 ,060 ,952 ,781 1,280

7,84E-006 ,000 ,033 ,566 ,572 ,836 1,196

,000 ,000 -,090 -1,439 ,152 ,728 1,373

,001 ,001 ,072 1,087 ,278 ,651 1,537

,000 ,001 ,038 ,646 ,519 ,831 1,204

,000 ,000 ,044 ,743 ,459 ,800 1,251

-,001 ,000 -,225 -3,580 ,000 ,718 1,393

,000 ,000 -,162 -2,600 ,010 ,730 1,370

9,14E-007 ,000 ,044 ,650 ,517 ,618 1,619

7,90E-005 ,000 ,231 3,388 ,001 ,610 1,639

(Constant)

fin_cred_rights

gdp_volume

gdp_growth

short_interest_rate

pe_banks

pe_pension

pe_insur

pe_indept

pe_domestic

inflation

market_cap_listed_comp

ipo_value

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF

Collinearity Statistics

Dependent Variable: value_buyouts_per_gdp_evcaa. 
 

 

 

 



 

Bijlages l 

3.28. Lineaire regressie: aantal buyouts EVCA, un_cost_firing_workers en 

controlevariabelen 

 

Model Summaryb

,795a ,632 ,607 116,75433
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), ipo_value, un_cost_firing_
workers, pe_banks, gdp_growth, short_interest_rate,
pe_insur, pe_indept, inflation, pe_pension, gdp_
volume, pe_domestic, market_cap_listed_comp

a. 

Dependent Variable: number_buyouts_evcab. 
 

 

ANOVAb

4233287 12 352773,895 25,879 ,000a

2467315 181 13631,574

6700602 193

Regression

Residual

Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), ipo_value, un_cost_firing_workers, pe_banks, gdp_growth,
short_interest_rate, pe_insur, pe_indept, inflation, pe_pension, gdp_volume, pe_
domestic, market_cap_listed_comp

a. 

Dependent Variable: number_buyouts_evcab. 
 

 

Coefficientsa

-158,169 68,303 -2,316 ,022

131,577 71,098 ,100 1,851 ,066 ,694 1,442

,000 ,000 ,556 9,963 ,000 ,654 1,529

2,102 4,471 ,024 ,470 ,639 ,805 1,243

-5,525 2,146 -,127 -2,574 ,011 ,833 1,200

-47,348 50,421 -,050 -,939 ,349 ,731 1,368

322,668 76,457 ,226 4,220 ,000 ,710 1,408

21,831 113,832 ,010 ,192 ,848 ,768 1,303

-37,561 36,239 -,051 -1,036 ,301 ,836 1,196

1,838 43,383 ,002 ,042 ,966 ,696 1,438

-6,253 6,300 -,052 -,992 ,322 ,730 1,370

,613 ,236 ,161 2,598 ,010 ,527 1,897

17,625 3,673 ,281 4,799 ,000 ,592 1,688

(Constant)

un_cost_firing_workers

gdp_volume

gdp_growth

short_interest_rate

pe_banks

pe_pension

pe_insur

pe_indept

pe_domestic

inflation

market_cap_listed_comp

ipo_value

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF

Collinearity Statistics

Dependent Variable: number_buyouts_evcaa. 
 

 

 

 

 



 

Bijlages li

3.29. Lineaire regressie: waarde buyouts EVCA t.o.v. BBP, un_cost_firing_workers en 

controlevariabelen 

 

Model Summaryb

,702a ,492 ,459 ,00074
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), ipo_value, un_cost_firing_
workers, pe_banks, gdp_growth, short_interest_rate,
pe_insur, pe_indept, inflation, pe_pension, gdp_
volume, pe_domestic, market_cap_listed_comp

a. 

Dependent Variable: value_buyouts_per_gdp_evcab. 
 

 
 

ANOVAb

,000 12 ,000 14,875 ,000a

,000 184 ,000

,000 196

Regression

Residual

Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), ipo_value, un_cost_firing_workers, pe_banks, gdp_growth,
short_interest_rate, pe_insur, pe_indept, inflation, pe_pension, gdp_volume, pe_
domestic, market_cap_listed_comp

a. 

Dependent Variable: value_buyouts_per_gdp_evcab. 
 

 
 

Coefficientsa

,000 ,000 ,328 ,743

,001 ,000 ,209 3,325 ,001 ,696 1,438

3,57E-010 ,000 ,296 4,536 ,000 ,650 1,538

-1,4E-005 ,000 -,028 -,481 ,631 ,805 1,243

5,14E-006 ,000 ,022 ,377 ,706 ,835 1,198

,000 ,000 -,094 -1,534 ,127 ,728 1,373

,001 ,000 ,083 1,333 ,184 ,706 1,417

-9,4E-005 ,001 -,008 -,131 ,896 ,768 1,302

,000 ,000 ,060 1,037 ,301 ,831 1,204

-,001 ,000 -,266 -4,200 ,000 ,690 1,449

,000 ,000 -,172 -2,795 ,006 ,730 1,370

2,44E-006 ,000 ,118 1,626 ,106 ,525 1,906

6,93E-005 ,000 ,203 2,974 ,003 ,592 1,689

(Constant)

un_cost_firing_workers

gdp_volume

gdp_growth

short_interest_rate

pe_banks

pe_pension

pe_insur

pe_indept

pe_domestic

inflation

market_cap_listed_comp

ipo_value

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF

Collinearity Statistics

Dependent Variable: value_buyouts_per_gdp_evcaa. 
 

 
 

 

 



 

Bijlages lii

3.30. Lineaire regressie: aantal buyouts EVCA, un_labor_union_power en 

controlevariabelen 

 

Model Summaryb

,829a ,687 ,666 107,67593
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), ipo_value, pe_insur, inflation,
pe_indept, gdp_growth, short_interest_rate, pe_
domestic, pe_banks, pe_pension, gdp_volume,
market_cap_listed_comp, un_labor_union_power

a. 

Dependent Variable: number_buyouts_evcab. 
 

 

ANOVAb

4602068 12 383505,699 33,078 ,000a

2098533 181 11594,106

6700602 193

Regression

Residual

Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), ipo_value, pe_insur, inflation, pe_indept, gdp_growth,
short_interest_rate, pe_domestic, pe_banks, pe_pension, gdp_volume, market_
cap_listed_comp, un_labor_union_power

a. 

Dependent Variable: number_buyouts_evcab. 
 

 

Coefficientsa

244,868 83,005 2,950 ,004

-445,323 74,392 -,488 -5,986 ,000 ,260 3,846
,000 ,000 ,515 10,111 ,000 ,667 1,499

2,908 4,122 ,033 ,706 ,481 ,805 1,242

-3,922 1,993 -,090 -1,968 ,051 ,822 1,217
-76,443 46,779 -,080 -1,634 ,104 ,722 1,384

301,375 69,796 ,211 4,318 ,000 ,725 1,379

98,978 100,339 ,045 ,986 ,325 ,840 1,190
32,408 35,021 ,044 ,925 ,356 ,762 1,313

-19,429 39,738 -,024 -,489 ,625 ,705 1,418

-,315 5,883 -,003 -,054 ,957 ,712 1,404

-,049 ,212 -,013 -,233 ,816 ,554 1,805
-3,401 5,012 -,054 -,678 ,498 ,270 3,697

(Constant)

un_labor_union_power

gdp_volume
gdp_growth

short_interest_rate

pe_banks
pe_pension

pe_insur

pe_indept
pe_domestic

inflation

market_cap_listed_comp
ipo_value

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF

Collinearity Statistics

Dependent Variable: number_buyouts_evcaa. 
 

 

 

 



 

Bijlages liii

3.31. Lineaire regressie: waarde buyouts EVCA t.o.v. BBP, un_labor_union_power en 

controlevariabelen 

 

Model Summaryb

,684a ,468 ,434 ,00076
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), ipo_value, pe_insur, inflation,
gdp_growth, pe_indept, short_interest_rate, pe_
domestic, pe_banks, pe_pension, gdp_volume,
market_cap_listed_comp, un_labor_union_power

a. 

Dependent Variable: value_buyouts_per_gdp_evcab. 
 

 
 

ANOVAb

,000 12 ,000 13,516 ,000a

,000 184 ,000

,000 196

Regression

Residual

Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), ipo_value, pe_insur, inflation, gdp_growth, pe_indept,
short_interest_rate, pe_domestic, pe_banks, pe_pension, gdp_volume, market_
cap_listed_comp, un_labor_union_power

a. 

Dependent Variable: value_buyouts_per_gdp_evcab. 
 

 
 

Coefficientsa

,001 ,001 2,278 ,024

-,001 ,001 -,158 -1,509 ,133 ,264 3,785

3,04E-010 ,000 ,252 3,818 ,000 ,663 1,509

-8,7E-006 ,000 -,018 -,298 ,766 ,806 1,241

9,98E-006 ,000 ,042 ,710 ,479 ,822 1,217

-,001 ,000 -,102 -1,614 ,108 ,718 1,393

,001 ,000 ,110 1,729 ,085 ,720 1,389

,001 ,001 ,051 ,867 ,387 ,837 1,195

,000 ,000 ,099 1,607 ,110 ,760 1,316

-,001 ,000 -,238 -3,709 ,000 ,704 1,420

-9,9E-005 ,000 -,151 -2,377 ,018 ,713 1,402

-5,3E-007 ,000 -,026 -,355 ,723 ,551 1,814

4,77E-005 ,000 ,140 1,362 ,175 ,275 3,642

(Constant)

un_labor_union_power

gdp_volume

gdp_growth

short_interest_rate

pe_banks

pe_pension

pe_insur

pe_indept

pe_domestic

inflation

market_cap_listed_comp

ipo_value

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF

Collinearity Statistics

Dependent Variable: value_buyouts_per_gdp_evcaa. 
 

 
 

 

 



 

Bijlages liv

3.32. Lineaire regressie: aantal buyouts EVCA, un_employment_laws en 

controlevariabelen 

 

Model Summaryb

,799a ,638 ,614 115,72073
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), ipo_value, pe_insur, inflation,
pe_indept, gdp_growth, short_interest_rate, pe_
domestic, pe_banks, pe_pension, gdp_volume,
market_cap_listed_comp, un_employment_laws

a. 

Dependent Variable: number_buyouts_evcab. 
 

 

ANOVAb

4276778 12 356398,203 26,614 ,000a

2423823 181 13391,288

6700602 193

Regression

Residual

Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), ipo_value, pe_insur, inflation, pe_indept, gdp_growth,
short_interest_rate, pe_domestic, pe_banks, pe_pension, gdp_volume, market_
cap_listed_comp, un_employment_laws

a. 

Dependent Variable: number_buyouts_evcab. 
 

 

Coefficientsa

50,664 87,879 ,577 ,565

-207,194 79,843 -,176 -2,595 ,010 ,436 2,294

,000 ,000 ,545 9,975 ,000 ,670 1,492

-,639 4,580 -,007 -,140 ,889 ,753 1,328

-4,361 2,161 -,100 -2,018 ,045 ,807 1,239

-39,341 50,015 -,041 -,787 ,433 ,730 1,370

318,412 75,416 ,223 4,222 ,000 ,717 1,394

149,944 110,758 ,068 1,354 ,177 ,797 1,255
-35,467 35,826 -,048 -,990 ,324 ,841 1,189

6,575 42,397 ,008 ,155 ,877 ,715 1,398

-3,529 6,310 -,030 -,559 ,577 ,715 1,399

,391 ,212 ,103 1,846 ,067 ,642 1,558

12,081 4,483 ,193 2,695 ,008 ,391 2,560

(Constant)

un_employment_laws

gdp_volume
gdp_growth

short_interest_rate

pe_banks
pe_pension

pe_insur

pe_indept

pe_domestic

inflation

market_cap_listed_comp
ipo_value

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF

Collinearity Statistics

Dependent Variable: number_buyouts_evcaa. 
 

 

 

 



 

Bijlages lv 

3.33. Lineaire regressie: waarde buyouts EVCA t.o.v. BBP, un_employment_laws en 

controlevariabelen 

 

Model Summaryb

,687a ,472 ,437 ,00076
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), ipo_value, pe_insur, inflation,
gdp_growth, pe_indept, short_interest_rate, pe_
domestic, pe_banks, pe_pension, gdp_volume,
market_cap_listed_comp, un_employment_laws

a. 

Dependent Variable: value_buyouts_per_gdp_evcab. 
 

 
 

ANOVAb

,000 12 ,000 13,696 ,000a

,000 184 ,000

,000 196

Regression

Residual

Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), ipo_value, pe_insur, inflation, gdp_growth, pe_indept,
short_interest_rate, pe_domestic, pe_banks, pe_pension, gdp_volume, market_
cap_listed_comp, un_employment_laws

a. 

Dependent Variable: value_buyouts_per_gdp_evcab. 
 

 
 

Coefficientsa

-3,6E-005 ,001 -,063 ,949

,001 ,001 ,149 1,855 ,065 ,444 2,253
3,10E-010 ,000 ,256 3,909 ,000 ,667 1,500

4,14E-006 ,000 ,009 ,139 ,890 ,756 1,323

2,14E-006 ,000 ,009 ,151 ,880 ,806 1,241
,000 ,000 -,095 -1,506 ,134 ,728 1,374

,001 ,000 ,139 2,182 ,030 ,712 1,404

,000 ,001 ,025 ,419 ,676 ,798 1,254
,000 ,000 ,077 1,306 ,193 ,832 1,202

-,001 ,000 -,215 -3,386 ,001 ,714 1,401

,000 ,000 -,183 -2,887 ,004 ,716 1,397

4,92E-007 ,000 ,024 ,354 ,723 ,638 1,567
,000 ,000 ,351 4,127 ,000 ,397 2,520

(Constant)

un_employment_laws

gdp_volume
gdp_growth

short_interest_rate

pe_banks
pe_pension

pe_insur

pe_indept
pe_domestic

inflation

market_cap_listed_comp
ipo_value

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF

Collinearity Statistics

Dependent Variable: value_buyouts_per_gdp_evcaa. 
 

 
 

 

 



 

Bijlages lvi

3.34. Lineaire regressie: aantal buyouts EVCA, un_collective_relations_laws en 

controlevariabelen 

 

Model Summaryb

,823a ,677 ,655 109,41339
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), ipo_value, pe_insur, inflation,
pe_indept, gdp_growth, short_interest_rate, pe_
domestic, pe_banks, pe_pension, gdp_volume,
market_cap_listed_comp, un_collective_relations_
laws

a. 

Dependent Variable: number_buyouts_evcab. 
 

 

ANOVAb

4533798 12 377816,500 31,560 ,000a

2166804 181 11971,291

6700602 193

Regression

Residual

Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), ipo_value, pe_insur, inflation, pe_indept, gdp_growth,
short_interest_rate, pe_domestic, pe_banks, pe_pension, gdp_volume, market_
cap_listed_comp, un_collective_relations_laws

a. 

Dependent Variable: number_buyouts_evcab. 
 

 

Coefficientsa

181,986 80,156 2,270 ,024

-467,785 86,862 -,337 -5,385 ,000 ,458 2,185

,000 ,000 ,598 11,344 ,000 ,642 1,558

4,433 4,204 ,050 1,054 ,293 ,799 1,251

-2,393 2,085 -,055 -1,148 ,252 ,775 1,290

-59,715 47,315 -,062 -1,262 ,209 ,729 1,372

210,839 74,948 ,148 2,813 ,005 ,649 1,540

65,281 101,986 ,030 ,640 ,523 ,840 1,191

-19,230 33,939 -,026 -,567 ,572 ,838 1,194

-8,544 40,183 -,011 -,213 ,832 ,712 1,405

-,308 5,993 -,003 -,051 ,959 ,708 1,412

,043 ,212 ,011 ,201 ,841 ,572 1,749
9,991 3,759 ,159 2,658 ,009 ,497 2,014

(Constant)

un_collective_relations_
laws

gdp_volume

gdp_growth

short_interest_rate

pe_banks

pe_pension

pe_insur

pe_indept

pe_domestic

inflation

market_cap_listed_comp

ipo_value

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF

Collinearity Statistics

Dependent Variable: number_buyouts_evcaa. 
 

 

 

 



 

Bijlages lvii

3.35. Lineaire regressie: waarde buyouts EVCA t.o.v. BBP, un_collective_ 

relations_laws en controlevariabelen 

 

Model Summaryb

,691a ,478 ,444 ,00075
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), ipo_value, pe_insur, inflation,
gdp_growth, pe_indept, short_interest_rate, pe_
domestic, pe_banks, pe_pension, gdp_volume,
market_cap_listed_comp, un_collective_relations_
laws

a. 

Dependent Variable: value_buyouts_per_gdp_evcab. 
 

 
 

ANOVAb

,000 12 ,000 14,027 ,000a

,000 184 ,000

,000 196

Regression

Residual

Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), ipo_value, pe_insur, inflation, gdp_growth, pe_indept,
short_interest_rate, pe_domestic, pe_banks, pe_pension, gdp_volume, market_
cap_listed_comp, un_collective_relations_laws

a. 

Dependent Variable: value_buyouts_per_gdp_evcab. 
 

 
 

Coefficientsa

,002 ,001 2,869 ,005

-,001 ,001 -,186 -2,362 ,019 ,456 2,193

3,53E-010 ,000 ,293 4,393 ,000 ,639 1,564

-3,4E-006 ,000 -,007 -,117 ,907 ,799 1,251

1,64E-005 ,000 ,069 1,141 ,255 ,775 1,291

-,001 ,000 -,100 -1,600 ,111 ,726 1,378

,001 ,001 ,067 1,011 ,313 ,645 1,551

,001 ,001 ,044 ,756 ,451 ,836 1,196

,000 ,000 ,080 1,369 ,173 ,831 1,204

-,001 ,000 -,241 -3,804 ,000 ,709 1,410

-9,2E-005 ,000 -,141 -2,221 ,028 ,709 1,411

-8,5E-007 ,000 -,041 -,580 ,563 ,568 1,759

5,96E-005 ,000 ,175 2,310 ,022 ,497 2,013

(Constant)

un_collective_relations_
laws

gdp_volume

gdp_growth

short_interest_rate

pe_banks

pe_pension

pe_insur

pe_indept

pe_domestic

inflation

market_cap_listed_comp

ipo_value

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF

Collinearity Statistics

Dependent Variable: value_buyouts_per_gdp_evcaa. 
 

 
 

 



 

Bijlages lviii

3.36. Lineaire regressie: aantal buyouts EVCA, un_epl en controlevariabelen 

 

 

Model Summaryb

,823a ,678 ,648 125,86305
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), ipo_value, pe_indept, gdp_
growth, pe_insur, short_interest_rate, inflation, gdp_
volume, pe_pension, pe_domestic, pe_banks,
market_cap_listed_comp, un_epl

a. 

Dependent Variable: number_buyouts_evcab. 
 

 

ANOVAb

4299717 12 358309,728 22,618 ,000a

2043554 129 15841,507

6343271 141

Regression

Residual

Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), ipo_value, pe_indept, gdp_growth, pe_insur, short_
interest_rate, inflation, gdp_volume, pe_pension, pe_domestic, pe_banks, market_
cap_listed_comp, un_epl

a. 

Dependent Variable: number_buyouts_evcab. 
 

 

Coefficientsa

53,834 114,934 ,468 ,640

-72,971 26,320 -,225 -2,772 ,006 ,380 2,629
,000 ,000 ,605 8,945 ,000 ,546 1,831

2,381 5,374 ,026 ,443 ,658 ,749 1,335

-3,510 2,711 -,076 -1,295 ,198 ,723 1,383
-138,776 76,860 -,115 -1,806 ,073 ,615 1,626

235,834 95,005 ,154 2,482 ,014 ,650 1,538

88,613 129,253 ,037 ,686 ,494 ,870 1,149
7,905 52,014 ,009 ,152 ,879 ,797 1,255

-33,890 54,979 -,039 -,616 ,539 ,639 1,565

4,136 8,065 ,033 ,513 ,609 ,609 1,642

,587 ,297 ,148 1,979 ,050 ,447 2,238
12,675 6,743 ,182 1,880 ,062 ,266 3,755

(Constant)

un_epl

gdp_volume
gdp_growth

short_interest_rate

pe_banks
pe_pension

pe_insur

pe_indept
pe_domestic

inflation

market_cap_listed_comp
ipo_value

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF

Collinearity Statistics

Dependent Variable: number_buyouts_evcaa. 
 

 

 

 

 



 

Bijlages lix

3.37. Lineaire regressie: waarde buyouts EVCA t.o.v. BBP, un_epl en controlevariabelen 

 

 

Model Summaryb

,736a ,541 ,499 ,00081
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), ipo_value, pe_indept, gdp_
growth, pe_insur, short_interest_rate, inflation, gdp_
volume, pe_pension, pe_domestic, pe_banks,
market_cap_listed_comp, un_epl

a. 

Dependent Variable: value_buyouts_per_gdp_evcab. 
 

 
 

ANOVAb

,000 12 ,000 12,770 ,000a

,000 130 ,000

,000 142

Regression

Residual

Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), ipo_value, pe_indept, gdp_growth, pe_insur, short_
interest_rate, inflation, gdp_volume, pe_pension, pe_domestic, pe_banks, market_
cap_listed_comp, un_epl

a. 

Dependent Variable: value_buyouts_per_gdp_evcab. 
 

 
 

Coefficientsa

,000 ,001 ,672 ,503

2,02E-005 ,000 ,012 ,121 ,904 ,389 2,573

3,49E-010 ,000 ,282 3,508 ,001 ,547 1,829

-4,0E-006 ,000 -,008 -,117 ,907 ,749 1,336

6,71E-006 ,000 ,027 ,385 ,701 ,723 1,383

-,001 ,000 -,164 -2,164 ,032 ,613 1,632

,001 ,001 ,077 1,043 ,299 ,649 1,541

,001 ,001 ,049 ,761 ,448 ,870 1,150

,001 ,000 ,149 2,243 ,027 ,798 1,253

-,001 ,000 -,253 -3,424 ,001 ,645 1,549

-9,4E-005 ,000 -,137 -1,805 ,073 ,610 1,640

-1,8E-006 ,000 -,082 -,928 ,355 ,451 2,219

,000 ,000 ,374 3,294 ,001 ,273 3,658

(Constant)

un_epl

gdp_volume

gdp_growth

short_interest_rate

pe_banks

pe_pension

pe_insur

pe_indept

pe_domestic

inflation

market_cap_listed_comp

ipo_value

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF

Collinearity Statistics

Dependent Variable: value_buyouts_per_gdp_evcaa. 
 

 
 

 

 



 

Bijlages lx

3.38. Algemeen model 1: lineaire regressie: aantal buyouts EVCA, onafhankelijke en 

controlevariabelen 

 

Model Summaryb

,925a ,855 ,837 76,13091
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), ipo_value, un_cost_firing_
workers, pe_banks, gdp_growth, short_interest_rate,
pe_insur, pe_total1_per_gdp, pe_indept, inflation, pe_
pension, tea, fisc_tax_legal, pe_domestic, gdp_
volume, market_cap_listed_comp, acc_cifar, cg_inv_
prot, fin_struct_act, leg_number_buyouts_cumul_evca,
un_labor_union_power

a. 

Dependent Variable: number_buyouts_evcab. 
 

 

ANOVAb

5487282 20 274364,075 47,337 ,000a

927346,6 160 5795,916

6414628 180

Regression

Residual

Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), ipo_value, un_cost_firing_workers, pe_banks, gdp_growth,
short_interest_rate, pe_insur, pe_total1_per_gdp, pe_indept, inflation, pe_pension,
tea, fisc_tax_legal, pe_domestic, gdp_volume, market_cap_listed_comp, acc_cifar,
cg_inv_prot, fin_struct_act, leg_number_buyouts_cumul_evca, un_labor_union_
power

a. 

Dependent Variable: number_buyouts_evcab. 
 

 

Coefficientsa

23,539 150,994 ,156 ,876

-11,060 3,779 -,120 -2,927 ,004 ,534 1,874

2E+008 2E+009 ,004 ,128 ,898 ,777 1,287

323,035 62,637 ,330 5,157 ,000 ,221 4,528

,728 1,519 ,029 ,479 ,633 ,241 4,154

10,167 35,012 ,014 ,290 ,772 ,387 2,587

,041 ,008 ,399 5,475 ,000 ,170 5,875

3,763 16,692 ,016 ,225 ,822 ,185 5,400

-188,504 70,284 -,140 -2,682 ,008 ,333 3,007

-187,679 73,766 -,204 -2,544 ,012 ,141 7,086

5,82E-005 ,000 ,265 4,519 ,000 ,264 3,794

-,071 3,547 -,001 -,020 ,984 ,582 1,719

,133 1,483 ,003 ,090 ,929 ,774 1,291

-34,905 38,823 -,035 -,899 ,370 ,586 1,706

101,328 55,349 ,071 1,831 ,069 ,604 1,655

83,264 85,189 ,037 ,977 ,330 ,647 1,546

-2,249 31,733 -,003 -,071 ,944 ,518 1,931

65,227 31,736 ,081 2,055 ,041 ,585 1,709

-2,048 5,215 -,015 -,393 ,695 ,598 1,671

-,178 ,198 -,046 -,896 ,371 ,347 2,881

2,874 4,317 ,045 ,666 ,506 ,196 5,092

(Constant)

tea

pe_total1_per_gdp

cg_inv_prot

acc_cifar

fisc_tax_legal

leg_number_buyouts_
cumul_evca

fin_struct_act

un_cost_firing_workers

un_labor_union_power

gdp_volume

gdp_growth

short_interest_rate

pe_banks

pe_pension

pe_insur

pe_indept

pe_domestic

inflation

market_cap_listed_comp

ipo_value

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF

Collinearity Statistics

Dependent Variable: number_buyouts_evcaa. 
 



 

Bijlages lxi

3.39. Algemeen model 2: Lineaire regressie: aantal buyouts EVCA, onafhankelijke en 

controlevariabelen (exclusief onafhankelijke en controlevariabelen constant per land, 

inclusief dummy variabelen) 

 

Model Summaryb

,952a ,907 ,889 62,53350
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), UK, short_interest_rate, tea,
Austria, Greece, Portugal, Germany, Spain, Finland,
Denmark, France, Netherlands, pe_total1_per_gdp,
gdp_growth, Norway, Sweden, inflation, pe_domestic,
pe_insur, pe_banks, pe_pension, pe_indept, Italy,
Ireland, market_cap_listed_comp, leg_number_
buyouts_cumul_evca, Belgium, Switzerland, gdp_
volume

a. 

Dependent Variable: number_buyouts_evcab. 
 

 
 

ANOVAb

5834975 29 201206,022 51,454 ,000a

598297,0 153 3910,438

6433272 182

Regression

Residual

Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), UK, short_interest_rate, tea, Austria, Greece, Portugal,
Germany, Spain, Finland, Denmark, France, Netherlands, pe_total1_per_gdp, gdp_
growth, Norway, Sweden, inflation, pe_domestic, pe_insur, pe_banks, pe_pension,
pe_indept, Italy, Ireland, market_cap_listed_comp, leg_number_buyouts_cumul_
evca, Belgium, Switzerland, gdp_volume

a. 

Dependent Variable: number_buyouts_evcab. 
 

 
 



 

Bijlages lxii

Coefficientsa

-20,810 77,840 -,267 ,790

-1,848 6,502 -,020 -,284 ,777 ,121 8,277

-7E+008 1E+009 -,014 -,495 ,621 ,735 1,360

,002 ,009 ,023 ,278 ,781 ,087 11,430

8,92E-005 ,000 ,406 2,979 ,003 ,033 30,587

2,460 3,310 ,028 ,743 ,458 ,442 2,261

1,388 1,361 ,032 1,020 ,309 ,618 1,618

3,473 33,748 ,004 ,103 ,918 ,512 1,955

16,852 51,928 ,012 ,325 ,746 ,459 2,177

1,662 72,744 ,001 ,023 ,982 ,593 1,686

1,564 29,658 ,002 ,053 ,958 ,390 2,563

,605 26,227 ,001 ,023 ,982 ,544 1,839

3,101 4,623 ,023 ,671 ,503 ,513 1,949

-,157 ,313 -,041 -,504 ,615 ,093 10,771

7,297 81,637 ,003 ,089 ,929 ,590 1,695

11,825 63,956 ,017 ,185 ,854 ,074 13,524

5,245 53,776 ,008 ,098 ,922 ,098 10,184

33,626 72,793 ,032 ,462 ,645 ,127 7,864

160,047 72,615 ,211 2,204 ,029 ,066 15,120

-170,156 95,943 -,174 -1,774 ,078 ,063 15,847

-1,536 55,256 -,002 -,028 ,978 ,135 7,381

5,026 51,231 ,007 ,098 ,922 ,115 8,678

-107,196 70,774 -,157 -1,515 ,132 ,057 17,639

66,142 63,216 ,097 1,046 ,297 ,071 14,073

6,046 51,234 ,009 ,118 ,906 ,108 9,244

,742 58,664 ,001 ,013 ,990 ,169 5,925

-50,406 56,950 -,074 -,885 ,377 ,088 11,421

32,464 62,715 ,043 ,518 ,605 ,089 11,278

44,155 91,555 ,048 ,482 ,630 ,061 16,399

466,331 76,945 ,682 6,061 ,000 ,048 20,849

(Constant)

tea

pe_total1_per_gdp

leg_number_buyouts_
cumul_evca

gdp_volume

gdp_growth

short_interest_rate

pe_banks

pe_pension

pe_insur

pe_indept

pe_domestic

inflation

market_cap_listed_comp
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Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF

Collinearity Statistics

Dependent Variable: number_buyouts_evcaa. 
 

 
 

 

 

 

 



 


