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INLEIDING 
 

In het domein van de bedrijfsfinanciering nemen kapitaalstructuurtheorieën een belangrijke plaats in. Deze 

theorieën trachten een antwoord te vinden op de vraag waarom bedrijven net die bepaalde kapitaalstructuur 

hebben. Het eerste toonaangevende onderzoek in dit domein werd verricht door Modigliani en Miller in 1958 

waarin ze oorspronkelijk beweerden dat de kapitaalstructuur geen invloed had op de waarde van het bedrijf. 

Later onderzoek toonde dan weer het voordeel van schuldkapitaal aan. Tal van onderzoek heeft daarop verder 

gebouwd en zo ontstonden er verschillende contrasterende theorieën. 

Het onderzoek naar de determinanten van de kapitaalstructuur houdt echter meestal geen rekening met de 

gereguleerde sectoren. Daarenboven is er maar weinig onderzoek dat zich enkel toelegt op gereguleerde 

sectoren. Deze sectoren ondervinden beperkingen in hun actieterrein omdat er regels zijn opgelegd door 

regulerende instanties. Algemeen gesproken hebben bedrijven die in deze sectoren actief zijn een hogere 

schuldgraad. Toch zijn het net die gereguleerde sectoren waar dit onderzoek zich gaat op toespitsen. Concreet 

zal er geprobeerd worden om een antwoord te vinden op de vraag: Wat zijn de determinanten van de 

kapitaalstructuur in de gereguleerde sectoren?  

Van het weinige onderzoek naar de kapitaalstructuur in gereguleerde sectoren beperkt het meeste zich tot 

nutsbedrijven in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. Ook dit onderzoek zal zich tot dat specifieke domein 

toespitsen. Op de dataset van 92 bedrijven uit de periode 2000-2010 wordt een regressieanalyse toegepast. De 

verschillende variabelen van het model zijn gekozen uit het recente onderzoek van Frank en Goyal (2009) en De 

Jong, Kabir en Nguyen (2008). De specifieke gereguleerde variabelen zijn gebaseerd op het werk van Sanyal en 

Bulan (2008) en Rao en Moyer (1994). De schuldgraad wordt op drie verschillende manieren berekend 

afhankelijk van de boekwaarde of marktwaarde van de activa en van de looptijd van de schulden. Zoals 

verwacht is de schuldgraad in de gereguleerde sectoren hoger dan in de niet-gereguleerde sectoren. 

Daarenboven is er een dalende trend van de schuldgraad zichtbaar die mogelijk veroorzaakt is door 

deregulering. De regressie op basis van de totale schulden en de marktwaarde van de activa heeft de hoogste 

determinatiecoëfficiënt. Van de zes determinanten is enkel de invloed van het risico niet significant bij het 

model met de marktschuldgraad. De relatie tussen de determinanten en de schuldgraad is enkel bij de 

variabelen market-to-book en winst zoals verwacht. De market-to-book ratio meet enerzijds de verwachte 

groei van het bedrijf en anderzijds de kwaliteit van het regulerende beleid. Deze ratio heeft net zoals winst een 

negatieve relatie met de schuldgraad. Normaal wordt er verwacht dat grote bedrijven en bedrijven met veel 

onderpand een hogere schuldgraad zullen hebben. In dit onderzoek wordt er echter een negatieve relatie 

gevonden. Non-debt tax shields hebben dan weer een positieve relatie waar er een negatieve verwacht wordt. 

Het vermoeden bestaat dat de crisis ervoor zorgt dat de meeste relaties niet zijn zoals verwacht, al kan dit niet 

statistisch worden bewezen. Het model heeft een heteroscedasticiteitsprobleem, dit wordt echter opgevangen 

door een White-correctie. 
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Deze masterproef is verder opgebouwd uit twee delen. Het eerste deel is de literatuurstudie en deze begint 

met de belangrijkste kapitaalstructuurtheorieën. Daarna worden de meest in de literatuur voorkomende 

variabelen besproken welke later in het model zullen worden gebruikt. In het slot van het eerste deel wordt 

regulering besproken en het effect daarvan op de kapitaalstructuur en een toepassing op de Amerikaanse 

energie sector. Het tweede deel omvat het empirische gedeelte waarin eerst het basismodel wordt geschetst 

en vervolgens de steekproef besproken. Ten tweede worden de basisstatistieken berekend en wordt er 

gekeken naar het effect van sommige variabelen over de tijd. Ten derde worden de correlaties tussen de 

variabelen besproken gevolgd door de feitelijke regressie. Vervolgens wordt er nog nagegaan wat de effecten 

zijn van de industrie, de crisis en van uitschieters. Tot slot worden de belangrijkste Gaus Markov 

veronderstellingen getest.  
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1 LITERATUURSTUDIE 

1.1 KAPITAALSTRUCTUURTHEORIEËN 

 

Er is een groot aanbod aan studies die onderzoek verrichten naar de determinanten van de kapitaalstructuur. 

In dit deel wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste kapitaalstructuurtheorieën. 

1.1.1 IRRELEVANTIETHEORIE 
 

De basis van de verschillende kapitaalstructuurtheorieën vindt zijn oorsprong in de paper van Modigliani en 

Miller (1958) waarin zij hun “irrelevantietheorie” bespreken. Hierin beweren M&M dat in een efficiënte markt 

de waarde van het bedrijf niet beïnvloed wordt door de wijze waarop zij gefinancierd is. In een efficiënte markt 

is arbitrage onmogelijk waardoor twee identieke bedrijven die enkel verschillen qua kapitaalstructuur niet aan 

verschillende prijzen kunnen worden verhandeld. M&M gaan er hierbij van uit dat de bedrijfsdoelstelling de 

maximalisatie is van de totale bedrijfswaarde en niet winstmaximalisatie. Hun theorie is echter gebaseerd op te 

strikte voorwaarden zoals de afwezigheid van vennootschapsbelasting. In 1963 zwakken M&M deze 

voorwaarden af en tonen ze aan dat vennootschapsbelasting een significante invloed heeft. Intresten uit 

schulden zijn fiscaal aftrekbaar waardoor financiering met schuldkapitaal tot een grotere waarde van het 

bedrijf zal leiden en schuldkapitaal dus verkozen wordt boven eigen vermogen.  

Miller (1977) beweert dat de irrelevantietheorie nog steeds stand houdt als men rekening houdt met de 

personenbelasting. Het belang van die personenbelasting is reeds opgenomen in de correctie in 1963. Miller 

gaat uit van volgende veronderstelling: (1) De belastingvoet op winst uit aandelen is nul en (2) de 

personenbelastingvoet op intresten is gelijk is aan de vennootschapsbelasting. In deze situatie wordt het 

belastingvoordeel van de vennootschapsbelasting teniet gedaan door de personenbelasting op intresten. 

1.1.2 TRADE-OFF THEORIE 
 

In de trade-off theorie (TOT) streven bedrijven een optimale schuldgraad na. Hierbij wordt het voordeel uit de 

vennootschapsbelasting afgewogen tegen de kosten van financiële moeilijkheden. Deze, en ook de volgende 

theorieën veronderstellen dus dat de waarde van het bedrijf wel wordt beïnvloed door zijn kapitaalstructuur. 

Volgens Myers (1984) zal een bedrijf die de TOT volgt, een bepaalde doel-schuldgraad opstellen en daar in 

geleidelijke stappen naar toe werken. Deze geleidelijke stappen zijn nodig aangezien bedrijven worden 

geconfronteerd met kosten bij het veranderen van de kapitaalstructuur. Zonder deze kosten zou elk bedrijf 

volgens de TOT altijd zijn optimale schuldgraad aanhouden. 

Wruck (1990) omschrijft financiële moeilijkheden (financial distress) als een situatie waarbij er onvoldoende 

cashflow is om aan alle huidige verplichtingen te voldoen.  
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De kosten van financiële moeilijkheden worden opgesplitst in directe en indirecte kosten. De directe kosten zijn 

het eenvoudigst te bepalen en zijn voornamelijk van administratieve en juridische aard. De indirecte kosten zijn 

opportuniteitskosten aangezien het bedrijf niet werkt volgens zijn gewone gang van zaken. Volgens Wruck 

manifesteren er zich op drie gebieden problemen: (1) Het bedrijf kan sommige beslissingen niet nemen zonder 

wettelijke toelating. (2) De financiële moeilijkheden kunnen de vraag naar de producten van het bedrijf doen 

dalen en de productiekosten laten stijgen. Het bedrijf zit namelijk in een slechtere positie tijdens 

onderhandelingen. (3) Het management spendeert veel tijd om die financiële moeilijkheden op te lossen. 

De TOT biedt een mogelijke verklaring voor verschillen in de kapitaalstructuur tussen bedrijven. Veilige en 

stabiele bedrijven met hoge inkomsten en veel materiële vaste activa zullen minder snel geconfronteerd 

worden met de kosten van financiële moeilijkheden. Materiële vaste activa behouden makkelijker hun waarde 

bij deze moeilijkheden. Hierdoor bevat de optimale kapitaalstructuur van deze bedrijven relatief meer 

schuldkapitaal. Bedrijven met een hoog risico en relatief veel immateriële vaste activa daarentegen zullen 

sneller geconfronteerd worden met kosten van financiële moeilijkheden. De waarde van immateriële vaste 

activa, zoals human capital en merknaam, is veel gevoeliger en zal sneller dalen in waarde bij een faillissement. 

De TOT biedt echter geen verklaring waarom sommige winstgevende bedrijven met veel materiële vaste activa 

bijna uitsluitend met eigen vermogen worden gefinancierd (Frank & Goyal, 2007) 

1.1.3 PIKORDE THEORIE 
 

In de pikorde theorie (POT) of pecking order theory neemt het probleem van asymmetrische informatie een 

belangrijke plaats in. Asymmetrische informatie ontstaat wanneer het management een betere kennis heeft 

van het bedrijf dan de investeerders. De problemen die daaruit volgen kunnen eenvoudig worden verklaard 

door het “Lemons problem” van Akerlof (1970) waarin hij de markt van de tweedehandswagens beschrijft. Op 

deze markt worden naast degelijke wagens ook slechte wagens aangeboden (lemons). De potentiële koper is 

meestal niet in staat om de lemons te onderscheiden van de degelijke wagens. Hij zal dan ook slechts een 

gemiddeld bedrag willen besteden aan een wagen. Dit bedrag is te laag voor de verkopers van degelijke 

wagens en deze verkopers zullen zich terugtrekken uit de markt. Vervolgens blijven er enkel lemons over op de 

markt. 

Het lemons probleem kan doorgetrokken worden naar de kapitaalmarkt. Bedrijven die op zoek zijn naar 

financiering kunnen nieuwe aandelen uitgeven. Beleggers die het bedrijf minder goed kennen dan het 

management zullen slechts een gemiddelde prijs willen betalen per aandeel. Als het management de waarde 

per aandeel hoger schat dan die gemiddelde prijs zal het eerst kiezen voor andere financieringsmogelijkheden 

zoals schulden. De rationele investeerder weet dus dat de overblijvende bedrijven die toch proberen aandelen 

te verkopen een lagere waarde hebben en zal dan ook slechts een (te) lage prijs willen betalen.  

Sommige bedrijven zullen echter geconfronteerd worden met financiële moeilijkheden bij een te hoge 

schuldgraad en dus verplicht zijn tot aandelenuitgifte. Daarnaast zijn er nog high-tech start-ups waarbij de 

activa vooral immaterieel zijn. Deze activa kunnen niet gebruikt worden als onderpand waardoor de banken 
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geen lening zullen verschaffen. Deze start-ups zijn vervolgens genoodzaakt zich te financieren door 

aandelenuitgifte (Damodaran, 2009). Als investeerders zien dat aandelen worden uitgegeven omwille van deze 

redenen kan het lemons probleem wegvallen.  

De pikorde theorie is gebaseerd op een paper van Myers en Majluf (1984) waarin een bedrijf een winstgevende 

investering niet zal doorvoeren omdat het enkel nog financiering kan vinden in aandelenkapitaal. Door 

asymmetrische informatie zal de betaalde prijs per aandeel te laag zijn en zullen de oude investeerders waarde 

verliezen door dilution. Volgens Myers en Majluf (1984) is het daarom belangrijk om “financial slack” te 

hebben. Financial slack houdt in dat een bedrijf veel liquide middelen bezit of de mogelijkheid heeft dat er 

risicoloos geleend kan worden. Door de aanwezigheid van financial slack zal er dus bij een mogelijke 

waardevolle investering geen nieuw aandelenkapitaal moeten worden opgehaald. Financial slack kan worden 

opgebouwd door minder dividenden uit te keren als er free cashflow is. Dividenden uitkeren als er nadien naar 

cash moet worden gezocht via nieuw aandelenkapitaal is dus volgens deze theorie totaal uitgesloten. 

Samengevat beschikken bedrijven over drie bronnen van financiële middelen: niet-uitgekeerde winsten, 

schulden en aandelen. Volgens de pikorde theorie zullen bedrijven zich eerst financieren met intern 

gegenereerde middelen (niet-uitgekeerde winsten) en dan pas met externe middelen. Bij de externe middelen 

zal een bedrijf schulden verkiezen boven aandelen omdat er bij schulden minder asymmetrische informatie is. 

Er is dus een financieringshiërarchie en geen optimale schuldgraad zoals bij de trade-off theorie. (Myers & 

Majluf, 1984) 

1.1.4 FREE CASHFLOW THEORIE 
 

De basis van de free cashflow theorie (Jensen & Meckling, 1976) is het ‘principal-agent’ probleem. Dit 

probleem stelt zich bij bedrijven met een scheiding tussen eigendom en controle. In deze situatie kan de agent 

(bv. manager) die controle krijgt over het bedrijf zonder dat het zijn eigendom is, mogelijks die controlepositie 

misbruiken. Zo zijn er managers die voor hun imago overnames aangaan zonder dat deze waarde brengen voor 

de principal (bv. de aandeelhouder). De principal zal trachten het gedrag van de agent te sturen zodat het beter 

past bij zijn doelstellingen waardoor er agencykosten ontstaan. Volgens Jensen en Meckling (1976) zijn 

agencykosten uit drie delen opgebouwd: 

1. ‘monitoring’ kosten, kosten door acties om afwijkend gedrag van de agent te beperken. 

2. ‘bonding’ kosten, kosten van stimuli voor de agent en waarborgen voor de principal. 

3. residueel verlies, het monetair verlies door het (overblijvende) afwijkend gedrag van de agent.  

Het principal-agent probleem komt voor op twee vlakken: enerzijds tussen management en aandeelhouders en 

anderzijds tussen management en schuldeisers. 

1.1.4.1 MANAGEMENT VERSUS AANDEELHOUDERS 

In een bedrijf waar de manager alle aandelen bezit zijn er geen agencykosten rond het aandelenkapitaal. De 

manager zal zijn nut trachten te maximaliseren. Enerzijds bestaat dit nut uit een monetaire kant, de winst van 
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het bedrijf. Anderzijds is er een niet-monetaire kant die arbeidsvreugde, persoonlijke relaties, stijlvol kantoor 

en dergelijke inhoudt. Als de manager-aandeelhouder nu een deel van zijn aandelen verkoopt ontstaan er 

agencykosten. De manager zal nog steeds zijn nut trachten te maximaliseren en dus ook de niet-monetaire 

zaken. Deze niet-monetaire zaken worden gefinancierd met geld dat naar de nieuwe aandeelhouder had 

kunnen gaan. Het nut dat hij haalt uit het monetaire deel daalt aangezien hij geen alleen-aandeelhouder meer 

is, waardoor sommige manager-aandeelhouders minder aandacht zullen besteden aan het zoeken naar 

waardetoevoegende projecten. Conflicten tussen belangen van aandeelhouders en managers kunnen dus 

worden beperkt door managers voldoende te laten participeren in het eigen vermogen. Managers zullen dan 

op monetair vlak de vruchten kunnen plukken van hun werk. Echter belangrijk voor de 

kapitaalstructuurproblematiek is het feit dat ook schuldkapitaal conflicterende handelingen kan beperken. 

Namelijk hoe groter de schuldenlast, hoe groter de rentelast en hoe kleiner de free cashflow (FCF). De FCF 

wordt door Jensen (1986) beschreven als de cashflow die overblijft nadat aan alle projecten is voldaan met een 

positieve netto huidige waarde. Door een beperkte FCF kan de manager minder geld verspillen aan niet-

monetaire zaken. 

1.1.4.2 MANAGEMENT VERSUS SCHULDEISERS 

Op basis van vorige redenering kan er worden verwacht dat veel grote bedrijven nagenoeg volledig zijn 

gefinancierd met schuldkapitaal. Dit blijkt echter niet het geval te zijn omdat er naast agencykosten tussen 

management en aandeelhouders ook agencykosten zijn tussen aandeelhouders en schuldeisers. Volgens 

Jensen en Meckling (1976) zijn er drie soorten die verder bouwen op de eerder genoemde algemene 

agencykosten: 

1. Het stimulans effect door de hoge schuldgraad. 

 

De manager-aandeelhouder zal een grote stimulus krijgen om te investeren in projecten met een grote payoff 

maar die een hoog risico inhouden. Dat hoge risico wordt door de hoge schuldgraad vooral gedragen door de 

schuldeisers terwijl de aandeelhouders de vruchten van de risicovolle investering kunnen plukken.  

2. ‘Monitoring’ kosten die worden veroorzaakt door het stimulans effect. 

 

Door het gebruik van clausules in contracten kunnen deze agencykosten beperkt worden. Deze clausules 

kunnen een gewenst risiconiveau opleggen voor mogelijke investeringen of een maximaal bedrag dat mag 

uitgekeerd worden als dividend. Via dividenden kan namelijk waarde vloeien van schuldeisers naar 

aandeelhouders. Als men deze dividendenstroom beperkt, zal de FCF echter stijgen en dat zorgt voor 

agencyproblemen tussen management en aandeelhouders. De kosten van monitoring bestaan dus uit het 

opstellen en het afdwingen van deze clausules en uit een opportuniteitskost omdat de manager zijn 

actieterrein beperkt is. 
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3. Kosten van financiële moeilijkheden. 

 

Zoals eerder besproken ontstaan er bij een te grote schuldgraad ‘kosten van financiële moeilijkheden’. Zo 

kunnen werknemers met veel potentieel verwachten dat het bedrijf in moeilijkheden zal geraken waardoor ze 

naar meer stabielere bedrijven zullen overstappen. 

Jensen en Meckling (1976) hebben een model ontwikkeld dat een optimale eigendomsstructuur bepaalt. Zij 

gebruiken de term eigendomsstructuur in plaats van kapitaalstructuur omdat er bij de kapitaalstructuur vooral 

wordt gekeken naar de verhouding kapitaal en schulden. Jensen en Meckling kijken voornamelijk naar wie 

eigendom heeft in het bedrijf. Enerzijds zijn dat de managers met aandelen en anderzijds investeerders 

(aandeelhouders en schuldeisers) met een beperktere managementtaak. De optimale eigendomsstructuur 

bestaat uit een optimale verhouding tussen extern eigen vermogen en het totale externe vermogen dat de 

totale agencykosten minimaliseert. 
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1.2 DE KAPITAALSTRUCTUUR EN ZIJN DETERMINANTEN 

 

Het bestaande empirisch onderzoek biedt verschillende mogelijke determinanten aan van de kapitaalstructuur. 

Hieronder worden de meest voorkomende besproken samen met hun indicatoren. Eerst wordt de afhankelijke 

variabele besproken. 

1.2.1 LEVERAGE 
 

Het meeste wetenschappelijke werk dat onderzoek verricht naar de kapitaalstructuur gebruikt de term 

leverage of schuldgraad om aan te duiden met hoeveel schulden het bedrijf relatief wordt gefinancierd. De 

meest eenvoudige manier om leverage uit te drukken is de ratio van de boekwaarde van het totale vreemd 

vermogen op de boekwaarde van de totale activa. Deze manier houdt twee problemen in: Ten eerste houdt 

deze ratio geen rekening met de toekomstige gebeurtenissen, wat wel gebeurt als men werkt met de 

marktwaarde. Myers (1977) toont echter aan dat managers soms toch liever de boekwaarde van de schulden 

gebruiken bij volatiele financiële markten. Ten tweede zitten er bij het totale vreemd vermogen verplichtingen 

die ontstaan zijn door transacties i.p.v. door financieringsbeslissingen. Dit laatste kan verholpen worden door 

enkel de financiële schulden op te nemen in de teller. Indien dit het geval is, kan een stijging van de 

handelsschulden leiden tot een daling van de leverage (Rajan & Zingales, 1995)(Welch, 2010). De Jong, Kabir en 

Nguyen (2008) gebruiken enkel de lange termijn schuld ratio in hun model om het probleem van de (korte 

termijn) handelsschulden op te lossen. Het probleem kan volgens Welch (2010) ook worden opgelost door 

kapitaal in plaats van activa te gebruiken in de noemer. Jensen en Meckling (1976) kijken vooral naar de claims 

op de waarde van het bedrijf van de schulden en het kapitaal. In hun geval kan leverage het best worden 

uitgedrukt als de ratio van schulden op de totale waarde van het bedrijf. Rajan en Zingales (1995) wijzen erop 

dat leverage ook kan gezien worden als het overdragen van controle van de aandeelhouder naar de schuldeiser 

in moeilijke tijden. Hierbij wordt er gekeken of het bedrijf aan zijn verplichtingen kan voldoen en wordt 

leverage uitgedrukt in een ‘interestdekking’ ratio (=EBIT1 /interesten).  

In meer recentere studies wordt er gebruik gemaakt van dynamische modellen waarbij vooral de verandering 

in leverage belangrijk is. Zo gebruiken Leary en Roberts (2004) in hun onderzoek de uitgifte van kapitaal en 

schulden enerzijds en het verlopen van schulden en terugkopen van aandelen anderzijds. 

In tegenstelling met wat de voorgaande literatuur beweerde, wijzen Frank en Goyal (2009) erop dat de manier 

waarop leverage wordt uitgedrukt een grote invloed heeft op de resultaten van het onderzoek naar mogelijke 

determinanten. Zo is in het onderzoek van Frank en Goyal de grootte van een bedrijf een significante 

determinant als de leverage wordt uitgedrukt in marktwaarde. Grootte is echter niet significant als de leverage 

wordt uitgedrukt in boekwaarde. Dit resultaat kan worden verklaard doordat de marktwaarde rekening houdt 

met de toekomst en de boekwaarde vooral het verleden weergeeft. Determinanten zoals de grootte van het 

                                                             
1 EBIT= Earnings before interest and taxes 
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bedrijf hebben de mogelijkheid om bepaalde aspecten van het toekomstige gedrag te weerspiegelen. Een 

bijkomende verklaring voor grote verschillen in leverage zijn verschillende accountingstandaarden in de 

verschillende landen. 

1.2.2 BELASTINGEN 
 

Hoge belastingvoeten verhogen het interest belastingvoordeel van schulden. Rajan en Zingales (1995) vinden 

echter geen duidelijk verband tussen het belastingvoordeel van schulden en de schuldgraad. Het probleem 

hierbij is dat er zowel rekening moet gehouden worden met vennootschapsbelasting als met 

personenbelasting, waardoor het moeilijk is om de effectieve belastingvoet te bepalen. Frank en Goyal (2009) 

vinden ook geen significante relatie, zij gebruiken de hoogste belastingvoet als indicator. Jong, Kabir en Nguyen 

(2008) gebruiken de gemiddelde jaarlijkse belastingvoet in hun model. 

DeAngelo en Masulis (1980) wijzen op het effect van ‘non-debt tax shields’. Deze reductie in belastingen wordt 

veroorzaakt door afschrijvingen en investeringsbelastingskredieten (investment tax credits2) (Verschueren, 

2001) en zorgt voor een negatieve impact op de schuldgraad. Titman en Wessels (1988) stellen twee ratio’s 

voor die deze determinant bepalen: (1) Afschrijvingen op totale activa, (2) investeringsbelastingskredieten op 

totale activa. Beide ratio’s hebben een (verwacht) negatief verband met de schuldgraad.  

1.2.3 GROEI 
 

Verwachte groei heeft een negatief verband met de (lange termijn) schuldgraad. Bedrijven die zich 

(gedeeltelijk) met schuldkapitaal financieren, kunnen suboptimaal investeren waardoor er waarde wordt 

onttrokken aan de schuldeisers. Zo is het soms beter om een goede investering niet door te voeren als er 

daarvoor extra middelen moeten worden gezocht. Nieuw aandelenkapitaal zou de return van de huidige 

aandeelhouders kunnen laten dalen. Het probleem van suboptimaal investeren is het grootst in groeiende 

sectoren, omdat deze bedrijven het meeste investeringsmogelijkheden hebben. Mogelijke schuldeisers 

anticiperen op dit mogelijke gedrag en investeren minder in (verwachte) snel groeiende bedrijven. Het 

agencyprobleem kan echter worden beperkt door gebruik te maken van korte termijn schulden (Myers, 1984), 

waardoor de schuldeiser zich sneller uit het bedrijf kan terugtrekken als de huidige/toekomstige investeringen 

hem zouden kunnen benadelen, of door gebruik te maken van converteerbare schulden (Jensen & Meckling, 

1976). Volgens Frank en Goyal (2009) zal groei leiden tot hogere kosten van financiële moeilijkheden en tot 

minder free cashflow problemen. Groeiende bedrijven hebben namelijk minder free cashflow, dit leidt volgens 

de TOT en de FCF theorie tot een lagere schuldgraad. Zij wijzen er echter ook op dat een groeiend bedrijf meer 

zal investeren en dat volgens de pikorde theorie dan gebruik zal gemaakt worden van schuldkapitaal. Dit leidt 

tot een hogere schuldgraad bij snel groeiende bedrijven. De POT spreekt hier dus de FCF en de TOT tegen. 

Ratio’s die samenhangen met groei zijn: (1) Kapitaaluitgaven op de totale activa, (2) verandering van het 

                                                             
2 Investment tax credits= reductie in de te betalen belastingen door het uitvoeren van een bepaalde investering 
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logaritme van de activa en (3) de marktwaarde op de boekwaarde (=MTB). De MTB ratio is volgens Adam en 

Goyal (2008) de meest betrouwbare indicator van groei. Frank en Goyal (2009) vonden in hun model een 

significante negatieve relatie tussen leverage en MTB. 

1.2.4 RISICO 
 

Het risico van een bedrijf wordt bepaald door de volatiliteit van de cashflows en de winst. In de literatuur 

wordt er een negatief verband gelegd tussen volatiliteit en de schuldgraad omdat volatiele bedrijven sneller te 

maken krijgen met kosten van financiële problemen. (Titmat & Wessels, 1988). (1) De standaarddeviatie van de 

percentuele verandering in het operationeel inkomen (Titmat & Wessels, 1988) en (2) de ‘unlevered’ variantie 

van de aandeelreturns (Frank & Goyal 2009) meten het risico en de volatiliteit. Ten opzichte van andere 

mogelijke determinanten wordt in de literatuur de determinant ‘risico’ minder gebruikt om leverage te 

verklaren. Waarschijnlijk is dit te wijten aan het feit dat er geen eenduidig verband is tussen risico en leverage 

in de verschillende onderzoeken. 

1.2.5 GROOTTE 
 

Grote bedrijven zijn algemeen gesproken meer gediversifieerd waardoor de kans op financiële problemen lager 

ligt. Daarenboven zijn bij oudere en grotere bedrijven minder agencyproblemen met de schuldeisers (Frank & 

Goyal, 2009). Omwille van beide redenen zouden grote bedrijven een hogere schuldgraad hebben. Als er 

echter wordt aangenomen dat grote bedrijven goedkoper hun kapitaal kunnen verhogen omdat er minder 

informatie-asymmetrieen zijn, ontstaat er een negatieve relatie tussen schuldgraad en grootte. Frank en Goyal 

(2009), De Jong, Kabir en Nguyen (2008) en Rajan en Zingales (1995) vinden een significante positieve relatie 

tussen grootte en leverage, maar deze laatsten geven toe dat zij de oorzaak van de positieve relatie niet 

kennen. De indicatoren die worden voorgesteld door Frank en Goyal (2009) en Titman en Wessels (1988)  zijn: 

(1) Het (natuurlijke) logaritme van de activa, (2) ‘mature’ bedrijven, (3) het (natuurlijke) logaritme van de 

verkopen en (4) het (natuurlijke ) logaritme van de marktkapitalisatie. (Titman & Wessels, 1988). 

1.2.6 WINSTGEVENDHEID 
 

De pikorde theorie van Myers en Majluf (1984) stelt dat een bedrijf zich eerst zal financieren met intern 

gegenereerde middelen. Winsten worden verkozen boven schuldkapitaal waardoor er een negatieve relatie 

ontstaat tussen winst en schuldgraad. Rajan en Zingales (1995) wijzen er op dat het effect van winstgevendheid 

op de kapitaalstructuur groter is bij grote dan bij kleine bedrijven. Aan de andere kant hebben winstgevende 

bedrijven minder kosten van financiële problemen en kan er gebruik gemaakt worden van tax shields. 

Daarenboven kunnen winstgevende bedrijven geconfronteerd worden met het free cashflow probleem. Op 

basis van deze argumenten kan men een positieve relatie vinden tussen winstgevendheid en schuldgraad 

(Frank & Goyal, 2009). Empirisch onderzoek heeft echter een negatieve relatie aangetoond omdat bedrijven 

hun overgedragen winsten passief laten aangroeien (Frank & Goyal, 2009). Titman en Wessels (1988) stellen 
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twee indicatoren voor van de winstgevendheid: (1) Het operationeel resultaat op de verkopen en (2) het 

operationeel resultaat op de totale activa. Frank en Goyal (2009) gebruiken (3) de winst als indicator. 

1.2.7 INDUSTRIE 
 

Er zijn grote inter-industriële verschillen in de kapitaalstructuur. Een mogelijke verklaring is dat er in de 

verschillende industrieën gemeenschappelijke factoren op de bedrijven een invloed hebben die in de meeste 

modellen verwaarloosd worden. Voorbeeld van deze factoren zijn de aanwezige technologieën, de 

marktstructuur en de concurrentie. (Frank & Goyal, 2009) Daarenboven zouden managers de gemiddelde 

schuldgraad van de industrie gebruiken als benchmark en er actief naar toe werken. (Hovakimian, 

Opler,Titman, 2001). Titman en Wessels (1988) wijzen erop dat bij productiebedrijven waarbij extra 

dienstverlening en reservestukken nodig zijn, de liquidatie zeer duur zal zijn. Hierdoor hebben dergelijke 

bedrijven een lagere leverage. Frank en Goyal (2009) gebruiken (1) de mediaan van de industrieleverage en (2) 

de mediaan van de industriegroei als indicatoren. Daarnaast gebruiken zij ook (3) een dummy voor de 

gereguleerde industrieën. Het gebruik van deze dummy is in deze masterproef niet nodig, aangezien er enkel 

met gereguleerde bedrijven wordt gewerkt. 

1.2.8 SOORT ACTIVA 
 

Bedrijven waarbij een groot deel van de activa bestaat uit materiële vaste activa zullen volgens de literatuur 

een hogere schuldgraad hebben. Deze materiële vaste activa kunnen namelijk borg staan voor schulden, 

waardoor het risico voor de kredietverlener daalt en hij dus tevreden is met een lagere return. Het bedrijf kan 

dus goedkoper lenen met een hogere leverage als gevolg. Scott (1977) argumenteert dat een bedrijf zijn 

waarde kan verhogen door uitgifte te doen van gewaarborgde schulden (‘secured debt’). Scott veronderstelt 

hierbij dat wanneer een bedrijf stopt met bestaan, de schuldeisers van de gewaarborgde schulden eerst 

aanspraak kunnen maken op de inkomsten uit de realisatie van activa vóór alle andere partijen.  

Titman en Wessels (1988) gebruiken in hun model twee indicatoren om de soort activa te bepalen: (1) De ratio 

van de immateriële activa op totale activa. Deze ratio staat in negatief verband met de activa die kunnen 

dienen als onderpand. (2) De som van de voorraad en de brutowaarde van het gebouw en uitrustingen op de 

totale activa. Deze ratio is positief gerelateerd aan de schuldgraad aangezien de activa kunnen dienen als 

onderpand. Frank en Goyal (2009) vinden een positieve relatie tussen materiële vaste activa en leverage. 

Bedrijven die zijn gespecialiseerd in een uniek product zullen een lagere schuldgraad hebben aangezien er zich 

sneller kosten van financiële moeilijkheden voordoen. De (vaste) activa uit een dergelijk bedrijf kunnen 

moeilijker ingeschakeld worden in andere bedrijven waardoor deze activa bij een mogelijke verkoop minder 

zullen opleveren. Bedrijven met een uniek product hebben meestal hoge R&D uitgaven en daarom kan (3) de 

ratio van de kosten van R&D op verkopen dienst doen als een proxy voor uniek product. Daarenboven kan ook 

(4) een dummy worden gebruikt om de producent van een uniek product aan te duiden. (Frank & Goyal, 2009; 

Titman & Wessels, 1988) 
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1.2.9 VERWACHTE INFLATIE 
 

Taggart (1985) beweert dat de reële waarde van de belastingsvermindering door schulden hoger is wanneer de 

verwachte inflatie hoog is. Daarenboven is er is ook een positieve relatie wanneer de verwachte inflatie hoog is 

ten opzichte van de huidige interestvoeten. Deze mogelijke determinant wordt echter zelden gebruikt in het 

empirisch onderzoek. In het model van Frank en Goyal (2009) wordt er echter wel een significante positieve 

relatie gevonden tussen verwachte inflatie en de leverage.  

1.2.10 EXTRA DETERMINANTEN 
 

Bovenstaande determinanten zijn het meest gebruikt in de literatuur. Het zijn echter op inflatie na allemaal 

bedrijfsspecifieke factoren. Ook landspecifieke factoren kunnen een invloed uitoefenen op de 

kapitaalstructuur. De Jong, Kabir en Nguyen (2008) wijzen erop dat de impact van landspecifieke factoren op 

twee manieren kan verlopen. Ten eerste is er een directe impact van de landspecifieke factoren op de 

schuldgraad. Zo zal een goed ontwikkelde aandelenmarkt er voor zorgen dat bedrijven goedkoper aandelen 

kunnen uitgeven. Daarentegen zal een goed ontwikkelde markt voor schuldkapitaal schulden aanmoedigen als 

financiering. Ten tweede is er een indirecte impact van de landspecifieke factoren op de kapitaalstructuur via 

de bedrijfsspecifieke factoren. Zo kan de wetgeving worden aangepast waardoor schuldeisers beter beschermd 

zijn. Hierdoor zal het positieve effect van o.a. materiële activa op de kapitaalstructuur afgezwakt worden. Een 

belangrijke landspecifieke factor in België is de notionele interest aftrek, waarbij men de discriminatie van 

schulden ten opzichte van aandelenkapitaal wil weg werken. Hierbij zouden Belgische bedrijven een fictieve 

interest op het eigen vermogen kunnen aftrekken van hun belastbaar inkomen. Mogelijke extra determinanten 

zijn dus het ontwikkelingsniveau van de financiële markten, groei van het BBP, wetgeving omtrent 

faillissementen en bescherming van de kapitaalverschaffers. (Rajan & Zingales, 1995, De Jong et al., 2008, Frank 

& Goyal, 2009) 
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1.3 REGULERING 

 

1.3.1 ALGEMEEN 
 

Bij regulering gaat de overheid of de daarvoor bevoegde instantie regels opleggen aan bedrijven om zo hun 

gedrag te kunnen sturen. Op economisch vlak heeft regulatie als doel om tot aanvaardbare prijzen te komen 

door o.a. prijsregulatie. Prijsregulatie kan worden opgelegd aan een producent in een monopolie- of 

oligopoliepositie, om zo de consument te beschermen tegen te hoge prijzen. Op niet-economisch vlak wil het 

o.a. een bepaald niveau van dienstverlening garanderen, cultuur promoten of technologische ontwikkeling 

bevorderen. 

Taggart (1985) vat drie theorieën samen over het bestaan van regulerend beleid: 

De ‘marktfaling theorie’: Regulering ontstaat om de marktefficiëntie te verhogen in de markten waar het 

vrijemarktsysteem faalt. In het geval van een monopolie, wat veel voorkomt in de energiesector, kan er 

worden gesproken over marktfaling. De regulerende instantie zal zich hier voornamelijk bezighouden met 

prijsregulatie. 

De ‘politieke economie theorie’: In deze theorie is regulering een instrument om waarde van de ene 

stakeholder3 naar de andere te transfereren. Bedrijven en consumentengroeperingen wedijveren met elkaar in 

het politiek terrein om gunstige resultaten te bekomen.  

De ‘onvolmaakte monitoring theorie’: Net zoals in de politieke economie theorie trachten bedrijven en 

consumentengroeperingen voordeel te halen. Maar bij deze theorie wordt de nadruk gelegd op informatie 

asymmetrieën, formele regels en het streven van de regulator naar een stabiele omgeving. Op korte termijn 

kan één van de partijen deze zaken gebruiken om er zijn voordeel uit te halen. 

 

Regulering komt voor in verschillende sectoren zoals de energiesector, farmaceutische sector en de financiële 

sector. Er zijn echter ook tegenstanders van regulering die wijzen op overheidsfalen. Zij stellen vragen bij de 

werkingsmogelijkheden van de regulerende instellingen en geloven dat regulering meer nadelen met zich mee 

brengt dan de markt gewoon vrij te laten. De laatste dertig jaar is er een deregulerende trend die er voor 

gezorgd heeft dat sectoren worden opengebroken voor concurrentie. In België is er een scheiding ontstaan 

tussen productie, netwerkbeheer en distributie in de elektriciteitssector. Sinds 2003 kan de Vlaamse 

consument zijn eigen energieleverancier kiezen. Het deregulerend proces in België gaat nog steeds voort, eind 

2010 maakten de regulatoren bekend dat ze de kabelnetten wilden openstellen voor concurrentie (De Tijd, 

2011). 

 

 

                                                             
3  Een persoon of een organisatie die invloed ondervindt en zelf invloed kan uitoefenen op een bepaald bedrijf.  
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1.3.2 HET EFFECT VAN REGULERING OP DE KAPITAALSTRUCTUUR 
 

Uit het beperkte onderzoek komt duidelijk naar voor dat er een verschil bestaat in de kapitaalstructuur tussen 

gereguleerde en niet-gereguleerde sectoren. Sanyal en Bulan (2008) tonen aan dat in de periode 1990-2001 

gereguleerde bedrijven gemiddeld een schuldratio van 34% hebben terwijl dat bij niet-gereguleerde bedrijven 

slechts 22% is. Bradley, Jerell en Kim (1984) vinden een systematische relatie tussen regulering en schuldgraad 

en merken op dat gereguleerde bedrijven bij de top van bedrijven zitten met de hoogste schuldgraad. Hun 

onderzoek maakt gebruik van gegevens uit verschillende sectoren uit de periode 1961-1981. 

Voor het verschil in schuldgraad worden in de literatuur verschillende verklaringen aangereikt: 

Ten eerste, volgens Rao en Moyer (1994) en Spiegel en Spulber (1994 en 1997) leggen de regulerende 

instanties de prijs vast zodat er een eerlijke return is voor de eigenaars. De regulerende instanties baseren hun 

prijs op de totale kosten van het bedrijf waaronder operationele kosten en schuldkosten. De gereguleerde 

bedrijven anticiperen op dit gedrag en zullen voor een hoge schuldgraad kiezen (met hoge schuldkosten) 

waardoor er hoge prijzen ontstaan voor de eindconsument. De regulerende instanties durven de prijs niet te 

laten zakken om de kans op een faillissement te beperken (Spiegel & Spulber 1994). 

Ten tweede is er volgens Taggert (1985) een hogere schuldgraad in de gereguleerde sector aangezien er 

minder (markt)risico is. De regulering creëert namelijk een stabielere omgeving en zal dus minder snel met 

kosten van financiële moeilijkheden te maken krijgen. Al moet er wel worden toegevoegd dat ook Taggert een 

relatie vindt tussen de kapitaalstructuur en de opgelegde prijs zoals hierboven wordt besproken. Frank en 

Goyal (2009) wijzen ook op meer stabiele cashflows en minder kosten van financiële moeilijkheden en 

bevestigen zo de theorie van Taggert. 

Ten derde wijzen De Fraja en Stones (2004) erop dat de kapitaalstructuur endogeen kan zijn. Voorgaande 

theorieën gingen echter voornamelijk uit van een exogene kapitaalstructuur. In het geval van een endogene 

kapitaalstructuur weet de regulator dat hij de financieringkeuzes kan beïnvloeden en ziet hij de 

kapitaalstructuur dus niet als een gegeven. In het geval dat financiering met schulden goedkoper is dan met 

aandelenkapitaal zou de regulator kunnen aandringen op een hogere schuldgraad waardoor er een lagere prijs 

kan worden gevraagd aan de consument. Als er echter te weinig eigen vermogen is en dus een te beperkte 

buffer voor onverwachte verliezen, kan een hoge schuldgraad leiden tot grotere prijsfluctuaties. 

De regulerende instanties kunnen verschillende methodes toepassen. De traditionele ‘rate-of-return’ methode 

bepaalt de prijs van producten van gereguleerde bedrijven op basis van hun kosten. De prijs is zo opgebouwd 

dat de gereguleerde bedrijven een vooraf bepaalde rate-of-return mogen verdienen. Deze methode heeft 

echter belangrijke nadelen: (1) Ze leidt er toe dat de kosten van productie niet worden geminimaliseerd en er 

ontstaan productie-inefficiënties. (2) De ‘rate-of-return’ methode is daarenboven ook moeilijk te 

implementeren wanneer het bedrijf actief is in verschillende markten (Braeutigam & Panzar 1993). Een 

methode die deze problemen wel aanpakt is de ‘price-cap’ methode, waarbij het verband tussen prijs en 
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kosten wordt verbroken, wat een positief effect kan hebben op de efficiëntie. Na overleg tussen het 

gereguleerde bedrijf en de regulerende instanties wordt er een maximumprijs afgesproken. Alle opbrengsten 

die worden gegenereerd zonder deze maximumprijs te overschrijden, zijn volledig voor het bedrijf. Deze 

methode kan ook worden gebruikt als het bedrijf verschillende producten aanbiedt. De maximumprijs wordt 

dan bepaald door een gewogen gemiddelde van de verschillende prijzen. Producten kunnen dus duurder 

worden zolang het gewogen gemiddelde onder de maximumprijs ligt. Deze maximumprijs kan worden 

aangepast aan de inflatie of aan veranderingen in het efficiëntie niveau van de sector. 

(www.utilityregulation.com) 

1.3.3 SPECIFIEKE DETERMINANTEN IN DE GEREGULEERDE SECTOR 
 

Volgens Rao en Moyer (1994) zullen bedrijven reageren op het regulerend beleid door hun kapitaalstructuur 

aan te passen. Bij een ongunstig regulerend klimaat zullen bedrijven een hogere schuldgraad nastreven. 

Het regulerend klimaat wordt door Rao en Moyer gemeten aan de hand van drie indicatoren: 

1. ‘Value Line regulatory climate rating’ 

Value Line is een beursinformatie bedrijf dat de (Amerikaanse) regulerende instanties een rating toekent 

naargelang hun regulerend beleid. 

 

2. ‘Allowance for funds used during Construction op earnings before interest and taxes’(AFUDC/EBIT) 

AFUDC zijn de kosten van de financiering van een specifiek project en kunnen geactiveerd worden en nadien 

tijdens de gebruiksperiode worden afgeschreven. Er is een positieve relatie tussen het regulerend klimaat en 

deze ratio. 

 

3. ‘Marktwaarde op boekwaarde ratio’  

Deze ratio is een indirecte indicator van het regulerend klimaat maar er is empirisch aangetoond dat er een 

significante relatie is tussen market-to-book ratio en de kwaliteit van het regulerend klimaat. Bovendien is deze 

ratio ook een indicator van de groei. Hoe strikter het regulerend beleid, hoe lager de MTB ratio. 
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1.4 TOEPASSING OP DE AMERIKAANSE ENERGIEMARKT 

 

In dit deel wordt specifiek aandacht besteed aan de Amerikaanse energiemarkt en de determinanten die 

invloed hebben op de kapitaalstructuur. De energiemarkt wordt vaak gekenmerkt door een natuurlijk 

monopolie
4
 waarbij regulerende instanties de belangen van de consument proberen te behartigen. Veel van 

het onderzoek dat zich bezighoudt met die gereguleerde sectoren is een aanpassing van het conventionele 

kapitaalstructuur onderzoek (Rao & Moyer, 1994). Er moet wel worden vermeld dat het onderzoek in 

gereguleerde sectoren eerder beperkt is en zich vooral toespitst op de VS en Groot-Brittannië. 

Rao en Moyer (1994) onderzoeken het verband tussen de rol van het regulerend klimaat en de 

kapitaalstructuur in de (Amerikaanse) elektriciteitssector voor de periode 1978-1982. De Amerikaanse 

energiesector bestond voor de deregulatie in de jaren 90 vooral uit monopolies in de verschillende 

geografische regio’s. De sector wordt nog steeds gecontroleerd door de Federal Energy Regulatory Commission 

(FERC) die de prijs voor de sector bepaalt. 

 

Het regulerend klimaat wordt bepaald door een set van regulerende factoren die de mogelijkheid beïnvloeden 

om een return te verdienen die gelijk is aan de verwachte return van de investeerders (Rao & Moyer, 1994). In 

een gunstig regulerend klimaat is er de mogelijkheid om voldoende return te verdienen. Daarentegen in een 

ongunstig regulerend klimaat, dat ontstaat door conflicten tussen regulerende instanties en het 

bedrijfsmanagement,  is die mogelijkheid er niet. Rao en Moyer beweren dat managers de gevolgen van een 

ongunstig regulerend klimaat kunnen beperken door een hogere schuldgraad. Deze hogere schuldgraad brengt 

dan weer kosten van financiële moeilijkheden mee. Door hun schuldgraad te laten stijgen proberen managers 

hun kapitaalstructuur aan te passen om de mogelijke stroom van waarde van de aandeelhouders naar de 

consument te verminderen. De resultaten van het onderzoek bevestigen de hypothese, namelijk dat er een 

hogere schuldgraad is bij een ongunstiger regulerend klimaat. Eerder onderzoek van Chen, Chao en Fanara 

(1992) vond geen bewijs dat het regulerend beleid invloed had op de keuze van lange termijn financiering. Ze 

vonden echter wel een positieve relatie tussen de mate van regulerend beleid en langetermijn beoogde 

schuldgraad (Chen, Chao, Fanara, 1992)  

In de jaren 90 werd de Amerikaanse energie markt geleidelijk gedereguleerd. In 1992 was er de ‘Energy Policy 

Act’ en in 1996 ‘FERC retail competition orders’ die de competitie trachtten te verhogen in de energiemarkt. 

Sommige Amerikaanse staten zoals New York begonnen al snel competitieverhogende maatregelen te nemen. 

Andere staten zoals Alabama deden tot 2001 niets concreet. (Sanyal & Bulan, 2008). Het onderzoek van Sanyal 

en Bulan (2008) richt zich op de periode 1990-2001 waarbij het effect wordt nagegaan van deregulatie en 

herstructurering op de kapitaalstructuur. De herstructurering van de Amerikaanse energiesector veroorzaakte 

twee types risico’s. Enerzijds het regelgevende risico dat ontstaat door onzekerheid omtrent de nieuwe 

structuur en de politieke omgeving. Anderzijds is er het marktrisico, veroorzaakt door vraagschommelingen en 

                                                             
4 Monopolie dat in de vrije markt automatisch zou ontstaan door sterke positieve schaaleffecten.  
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prijscompetitie. Sanyal en Bulan bouwden een model waarbij de schuldgraad een functie is van het 

regelgevende risico, het marktrisico en bedrijfs- en staatskarakteristieken (zoals bedrijfsgrootte, deel van een 

holding). Uit het model konden verschillende significante resultaten worden afgeleid: 

 Deregulatie en de daarmee samenhangende herstructurering leiden tot een significant lagere 

schuldgraad. Elke maatregel die leidt tot minder stabiele opbrengsten of hogere competitie heeft dit 

als resultaat. 

 Bedrijven met marktmacht kunnen zich beter beschermen tegen de concurrentie en kunnen zorgen 

voor meer stabiele opbrengsten. Daardoor zullen deze bedrijven bereid zijn om meer schulden op te 

nemen. 

 Bedrijven met een hogere winstgevendheid, bedrijven met hogere activa groei of bedrijven die deel 

uitmaken van een holding hebben een lagere schuldgraad. 

 Bedrijven met grotere vaste activa hebben een hogere schuldgraad. 

 De stijging in het regelgevend en marktrisico, leiden tot een daling van 25% in de schuldgraad. 

 

FIGUUR 1: GEMIDDELDE SCHULDGRAAD IN 195 ELECTRICITEITSCONCERNS UIT DE VS, SANYAL EN BULAN (2008) 

Normaal zou men door de hogere competitie lagere prijzen verwachten maar het effect van de deregulatie 

voor de consument verloopt echter niet altijd zoals verwacht. In Californië lagen de elektriciteitsuitgaven in 

2001 voor de eindconsument drie maal hoger dan drie jaar eerder bij de start van het deregulatieproces. 

Daarenboven houden de energiebedrijven minder reserves aan waardoor de consument sneller wordt 

geconfronteerd met elektriciteitstekorten.  

 

Net zoals in Amerika wordt ook de Europese elektriciteitsmarkt gedereguleerd. Uit een mededeling van de 

Europese Commissie aan de Raad en het Europees parlement uit 2009 blijkt dat er in de Europese Unie nog 
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zeventien landen prijsregulatie toepassen. Prijsregulatie lijkt op korte termijn goed om snel stijgende prijzen te 

counteren maar het zorgt er voor dat het investeringsvertrouwen wordt verstoord en dat nieuwe 

marktdeelnemers worden afgeschrikt.(Verslag over de vooruitgang die is geboekt bij de totstandbrenging van 

de interne markt voor gas en elektriciteit, 2009) 

In de Europese Unie wordt gestreefd naar een vrijmaking van de elektriciteitsmarkt zonder prijsregulatie. De 

Europese Commissie heeft dan ook procedures lopen tegen de landen die nog steeds prijsregulatie toepassen. 

(Albrecht, 2011)  
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2 EMPIRISCH ONDERZOEK 
 

Het empirisch onderzoek probeert een antwoord te vinden op de onderzoekvraag: Wat zijn de determinanten 

van kapitaalstructuur in gereguleerde sectoren en hoe zijn deze gerelateerd? Eerst wordt het basismodel 

besproken met de verschillende variabelen en daarna een analyse van de steekproef. Vervolgens worden de 

basisstatistieken uitgebreid besproken en worden de belangrijkste variabelen vergeleken over de tijd. Daarna 

worden de correlaties tussen de verschillende variabelen berekend. Tot slot wordt de eigenlijke regressie 

uitgevoerd en wordt het effect van industrie, crisis en uitschieters getest. Bij dit laatste deel worden als laatste 

ook nog de Gaus Markov veronderstellingen getest.  

2.1 BASISMODEL 

 

In dit deel wordt het basismodel beschreven. De afhankelijke variabele, schuldgraad, heeft drie verschillende 

berekeningsmethoden (Tabel 1). Enerzijds zijn er verschillen in de berekening van de activa en wordt er gebruik 

gemaakt van de marktwaarde (MW) of de boekwaarde (BW). Anderzijds zijn er verschillen in de looptijd van de 

schulden, namelijk totale schulden of lange termijn schulden. Daarenboven wordt er gebruik gemaakt van 

totale schulden en niet enkel van financiële schulden. In dit laatste geval zal een stijging van de operationele 

schulden leiden tot een daling van de schuldgraad. 

In Tabel 2 worden de onafhankelijke variabelen van het model opgesomd samen met hun berekeningsmethode 

en de verwachte relatie met de schuldgraad. Er wordt gebruik gemaakt van de determinanten die het meeste 

voorkomen in de literatuur en deze werden eerder in de literatuurstudie uitgebreid besproken. De 

berekeningen van deze determinanten is op basis van Frank en Goyal (2009) en De Jong, Kabir en Nguyen 

(2008). Er dient erop gewezen te worden dat de vermelde hypotheses m.b.t. de relaties met de schuldgraad 

niet door iedereen zijn aanvaard. Zowel bij MTB, risico en winst spreken de verschillende kapitaaltheorieën 

elkaar duidelijk tegen. Daarenboven zijn de empirisch gevonden relaties vaak niet significant.  

MTB is enerzijds een meetinstrument van de (verwachte) groei van het bedrijf (positieve relatie) en anderzijds 

een meetinstrument van het niveau van regulering (negatieve relatie). Tussen MTB zelf en de schuldgraad 

wordt een negatieve relatie verwacht. De andere indicatoren van het niveau van regulering die door Rao en 

Moyer (1994) werden voorgesteld, zijn niet gebruikt wegens te beperkte middelen. 

De invloed van belastingen wordt berekend via de non-debt tax shields en niet via de (gemiddelde) 

belastingvoet. Enerzijds omdat er teveel ontbrekende data waren, anderzijds omdat Rajan en Zingales (1995) 

en Frank en Goyal (2009) geen significante relatie vonden. De formules van de andere variabelen zijn gekozen 

op basis van de aanwezigheid van gegevens in Datastream.  
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Afhankelijke variabelen Formule 

Boekschuldgraad 

 

        

         
 

Marktschuldgraad 

 

        

         5
 

Lange termijn marktschuldgraad 

 

                      

         
 

TABEL 1: AFHANKELIJKE VARIABELEN 

 

Onafhankelijke variabelen Formule Hypothese 

Belastingen6 

(non debt tax shield) 

                                   

         
 - 

MTB6,7 (groei en niveau 

van regulatie) 

         

         
 - 

Risico6 

 

                              
                 

         
 

- 

Grootte7 Ln (Verkopen) + 

Winst7 
                  

         
 - 

Industrie 
Dummy’s: Elektriciteit (1,0,0); gas distributie (0,1,0); 

water (0,0,1) en multi-utilities8 (0,0,0) 
 

Soort activa7 (onderpand) 
                      

         
 + 

TABEL 2: ONAFHANKELIJKE VARIABELEN 

  

                                                             
5 Marktwaarde van de activa = totale activa – boekwaarde van eigen vermogen + marktwaarde eigen vermogen 
6 Op basis van Frank en Goyal (2009) 
7 Op basis van De Jong, Kabir en Nguyen (2008) 
8 Multi-utilities bieden een pakket van producten en diensten aan 
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2.2 GEGEVENS EN STEEKPROEF 

 

De gegevens van de steekproef zijn gehaald uit de ‘Datastream’ databank. Daaruit werden bedrijven 

geselecteerd uit de categorieën ‘Electricity’ en ‘ Gastransport, Water and Multi-utilities’. Uiteraard zijn er nog 

meer gereguleerde sectoren maar het onderzoek beperkt zich tot nutsbedrijven om zo de verschillen tussen 

industrieën te vermijden. De geografische focus ligt op de Verenigde Staten en Groot-Brittannië, enerzijds om 

de landspecifieke effecten te elimineren en anderzijds omdat vorig onderzoek zich daar ook tot beperkt heeft 

waardoor de resultaten vergeleken kunnen worden. Tot slot werd er enkel data geselecteerd uit de periode 

2000-2010. In de jaren 90 is zowel in de Verenigde Staten als in Groot-Brittannië het deregulatieproces op gang 

gekomen. De deregulatie van de nutsbedrijven in de VS gebeurde echter in de verschillende staten niet 

gelijktijdig waardoor er grote verschillen zijn tussen de staten onderling. In 2000 hadden de meeste staten 

echter wel al beginnende deregulerende maatregelen genomen. Het deregulatieproces in de watersector is 

later begonnen en verloopt trager dan in de gas- en elektriciteitssector. Het bouwen van nieuwe 

waterinfrastructuur is duurder dan vroeger en de waterinstallaties ondervinden meer schaaleffecten dan 

installaties in de energiesector, waardoor centralisatie belangrijker is dan in de energiesector (Rubin, 1998). 

Daarenboven is er voor geopteerd om de dataset beperkt te houden binnen de tijd om het effect van grote 

institutionele veranderingen te vermijden. 

Uit bovenstaande categorieën werden 256 mogelijke bedrijven gehaald. Bedrijven met onvoldoende data 

werden uit de dataset verwijderd, waardoor er uiteindelijk 92 bedrijven overbleven. In Tabel 3 worden de 

bedrijven verdeeld naar herkomst en sector. 

TABEL 3: BEDRIJVEN VERDEELD OP HERKOMST EN SECTOR 

  

 Water Gas Transport Multi-utilities Elektriciteit 

Verenigde Staten 11 23 9 41 

Groot-Brittannië 4 1 2 1 
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2.3 BESCHRIJVENDE STATISTIEKEN 

 

 

FIGUUR 2: VERLOOP VAN DE SCHULDGRAAD OVER DE TIJD 

De drie berekeningen van de schuldgraad vertonen een lichte daling over de tijd (Figuur 2). Deze daling van de 

schuldgraad is echter enkel significant bij boekschuldgraad en marktschuldgraad en niet bij LT 

marktschuldgraad. Deze resultaten zijn in lijn met die van Sanyal en Bulan (2008) en Chen, Chao en Fanara 

(1992). Sanyal en Bulan (2008) vonden ook een daling in de boekschuldgraad van gereguleerde bedrijven uit de 

VS en zij schreven deze daling toe aan het gunstigere regulerend klimaat. Chen, Chao en Fanara (1992) vonden 

geen bewijs dat het regulerend beleid invloed had op de keuze van de lange termijn financiering. 

In de periode 2007-2009 is er vooral een stijging bij de marktschuldgraad en de LT marktschuldgraad. Dit is 

mogelijk te wijten aan de crisis waardoor de marktwaarde van de nutsbedrijven daalt waardoor er een hogere 

schuldgraad is. 

Uit Tabel 4 blijkt dat een gemiddeld bedrijf een boekschuldgraad heeft van 39%, al zijn er wel uitschieters 

tussen 90% en 6%. Sanyal en Bulan (2008) vonden een boekschuldgraad van 34%. De marktschuldgraad en de 

LT marktschuldgraad zijn zoals verwacht lager. Het gemiddelde en de mediaan van de verschillende variabelen 

liggen meestal dicht bij elkaar waaruit kan geconcludeerd worden dat de onderlinge variatie beperkt is zodat 

de meeste bedrijven grote gelijkenissen hebben. De standaarddeviatie bij de marktschuldgraad is veel kleiner 

dan de standaarddeviatie bij de boekschuldgraad en de LT marktschuldgraad. Bij MTB en winst is de kurtosis 

relatief groot wat aantoont dat deze variabelen een verdeling kennen met een scherpe punt en lange staarten. 
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Daarenboven is de scheefheid bij deze variabelen ook het hoogst. Op basis van de Jarque-Bera test blijkt dat 

geen enkele variabele normaal verdeeld is, alle p-waarden zijn gelijk aan nul (zie bijlage 5.1.1). 

 

 Gemiddelde Mediaan Maximum Minimum Std. Dev. 

BOEKSCHULDGRAAD 0,39 0,37 0,90 0,06 0,11 

MARKTSCHULDGRAAD 0,32 0,32 0,79 0,01 0,01 

LT MARKTSCHULDGRAAD 0,27 0,26 0,79 0,00 0,09 

BELASTINGEN 0,03 0,03 0,12 0,00 0,01 

MTB 1,24 1,17 6,04 0,77 0,39 

RISICO 0,07 0,07 0,45 0,02 0,04 

GROOTTE 14,18 14,53 17,93 3,85 2,07 

WINST 0,06 0,06 0,18 -0,45 0,04 

ACTIVA 0,27 0,28 0,66 -0,08 0,08 

TABEL 4: BESCHRIJVENDE STATISTIEKEN 

De gemiddelden uit dit onderzoek (Tabel 5) worden vergeleken met de resultaten van Frank en Goyal (2009) en 

De Jong et al. (2008). De data van Frank en Goyal (2009) zijn gebaseerd op niet-financiële beursgenoteerde 

bedrijven uit de VS uit de periode 1950-2003. De data van De Jong et al. (2008) zijn op basis van de gewogen 

gemiddelden van bedrijven uit de VS en Groot-Brittannië uit de periode 1997-2001. In tabel 5 worden de 

resultaten uit de gereguleerde sectoren vergeleken met het algemeen kapitaalstructuur onderzoek. Enkel de 

gemiddelden die gebruik maken van dezelfde formule worden met elkaar vergeleken. De nutsbedrijven 

gebruiken zoals verwacht duidelijk meer schulden dan andere sectoren. Het verschil tussen de 

boekschuldgraad bedraagt 10 procentpunten en het verschil in LT marktschuldgraad bedraagt zelfs 13 

procentpunten in het onderzoek van De Jong et al.. 

 

 
Gereguleerde sectoren Frank en Goyal De Jong et al. 

BOEKSCHULDGRAAD 0,39 0,29 
 

MARKTSCHULDGRAAD 0,32 0,28 
 

LTMARKTSCHULDGRAAD 0,27 0,20 0,14 

BELASTINGEN 0,03 0,05 
 

MTB 1,24 1,76 2,63 

RISICO 0,07 0,27 
 

GROOTTE 14,18 
 

12,58 

WINST 0,06 
 

0,08 

ACTIVA 0,27 
 

0,30 

TABEL 5: GEMIDDELDEN MET BENCHMARK 
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Er wordt minder gebruik gemaakt van non-debt tax shields in de nutsbedrijven. Mogelijk is de hogere 

schuldgraad en de daaruit volgende debt tax shields daar een oorzaak van. De MTB ratio is in de nutsbedrijven 

beduidend lager dan in andere sectoren. Dit kan er dus op wijzen dat de bedrijven uit de dataset nog veel 

invloed ondervinden van de regulatie. De marktwaarde van nutsbedrijven is gemiddeld genomen slecht 1.24 

keer groter dan de boekwaarde terwijl bij De Jong et al. de marktwaarde gemiddeld 2.63 keer groter is.  Ook de 

standaardafwijking van de nutsbedrijven is lager dan bedrijven uit het onderzoek van Frank en Goyal. Dit lagere 

risico is te verwachten aangezien nutsbedrijven actief zijn in inelastische markten. Nutsbedrijven zijn gemiddeld 

genomen ook groter dan bedrijven uit de dataset van De Jong et al.. De gemiddelde verkopen bij nutsbedrijven 

uit de VS  zijn 1.4 miljard (MTB=14.17) terwijl de Amerikaanse bedrijven uit de dataset van De Jong et al. 

(MTB=12.77) een gemiddelde verkoop hebben van 350 miljoen. Zowel winst als activa zijn lager in 

nutsbedrijven dan in het onderzoek van De Jong et al.. 

 

FIGUUR 3: VERLOOP VAN DE GEMIDDELDE MTB RATIO OVER DE TIJD 

De variabele MTB zou volgens Rao en Moyer (1994) een maatstaf zijn voor het regulerend klimaat. Zowel in de 

VS als in GB blijft er gedereguleerd worden, waardoor de MTB ratio verwacht wordt om te stijgen. Tussen 2000 

en 2007 is er een opwaartse trend zichtbaar in figuur 3, maar na 2007 valt de MTB naar beneden met een 

minimum in 2009. Deze sterke daling is mogelijk te wijten aan de financiële crisis waarbij de marktwaarde van 

de bedrijven sterk wordt aangetast. Volgens Rubin (1998) is er in de waterindustrie minder nood aan 

deregulatie. Uit de dataset blijkt echter dat de gemiddelde MTB ratio het hoogst is in de watersector. Dit zou 

volgens Sanyal en Bulan een teken kunnen zijn dat de watersector het meest gedereguleerd is. 
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FIGUUR 4: VERLOOP VAN  HET GEMIDDELD RISCO OVER DE TIJD 

Volgens Sanyal en Bulan (2008) zal een gedereguleerd bedrijf door het nieuwe marktrisico een verhoogde 

invloed ondervinden van prijscompetitie. Hierdoor wordt een stijging verwacht in de standaardafwijking van de 

aandelenreturns. Uit figuur 4 kan een lichte stijging worden waargenomen.  
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2.3.1 VERSCHILLEN IN GEMIDDELDEN TUSSEN 2000 EN 2010  

 

In tabel 6 wordt er gekeken of de gemiddelde waarden significant verschillen tussen 2000 en 2010. De 

boekschuldgraad en de marktschuldgraad in 2000 verschillen significant van de schuldgraad in 2010 op het 5% 

significantieniveau, bij de LT marktschuldgraad is dit echter niet het geval. Wanneer de schuldgraad van alle 11 

jaren wordt vergeleken, kan op basis van de Anova test, de hypothese dat de schuldgraad ieder jaar hetzelfde 

is worden verworpen op het 5% significantie niveau voor alle berekeningsmethoden. In 2010 liggen de 

verschillende berekeningen van de schuldgraad dichter bij elkaar dan in 2000. Een mogelijke oorzaak hiervan is 

de crisis waardoor de marktwaarde gedaald is. Bij de onafhankelijke variabelen is enkel het verschil in 

belastingen in 2000 en 2010 significant. Als de variabelen worden vergeleken over de 11 verschillende jaren 

blijken enkel de gemiddelden van belastingen en MTB significant van elkaar te verschillen. 

Het is dus opvallend dat de schuldgraad significant veranderd is terwijl dat bij de meeste onafhankelijke 

variabelen niet het geval is. Het is daarom mogelijk dat er onvoldoende variabelen zijn opgenomen om de 

verandering in de schuldgraad te verklaren. 

Gemiddelde 2000 2010 

Algemeen 

gemiddelde 

2000-2010 

T-test voor 

gelijkheid 

2000 en 2010: 

p-waarde 

Anova test 

2000-2010: 

p-waarde 

BOEKSCHULDGRAAD 0,40 0,37 0,39 0,0398 0,0002 

MARKTSCHULDGRAAD 0,35 0,31 0,32 0,0119 0,0000 

LT MARKTSCHULDGRAAD 0,27 0,27 0,27 0,9409 0,0001 

BELASTINGEN 0,04 0,03 0,03 0,0004 0,0000 

MTB 1,18 1,21 1,24 0,6135 0,0026 

RISICO 0,06 0,07 0,07 0,0881 0,2741 

GROOTTE 13,96 14,32 14,18 0,2262 0,8964 

WINST 0,07 0,06 0,06 0,3410 0,1104 

ACTIVA 0,27 0,29 0,27 0,1764 0,0613 

TABEL 6: GEMIDDELDEN OP JAAR 
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2.3.2 VERSCHILLEN IN GEMIDDELDEN TUSSEN GB EN VS 

 

Uit tabel 7 blijkt dat er verschillen zijn tussen Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. Enkel de 

marktschuldgraad, de LT marktschuldgraad, de grootte en de activa verschillen niet significant per land op het 

5% significantieniveau. Deze verschillen hebben voornamelijk te maken met landspecifieke factoren zoals 

verwachte inflatie, wetgeving, belastingvoeten, grootte van de afzetmarkt… 

Gemiddelde GB VS 
T-test voor gelijkheid: 

p-waarde 

BOEKSCHULDGRAAD 0,42 0,38 0,0009 

MARKTSCHULDGRAAD 0,33 0,32 0,3971 

LT MARKTSCHULDGRAAD 0,29 0,27 0,1071 

BELASTINGEN 0,04 0,03 0,0109 

MTB 1,37 1,23 0,001 

RISICO 0,09 0,07 0,0158 

GROOTTE 14,33 14,17 0,4691 

WINST 0,08 0,06 0,0002 

ACTIVA 0,26 0,27 0,2076 

TABEL 7: GEMIDDELDEN OP LAND 
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2.4 CORRELATIES 

 

Tabel 8 bespreekt de correlaties tussen de verschillende variabelen samen met hun p-waarden. Zoals verwacht 

zijn boekschuldgraad, marktschuldgraad en LT marktschuldgraad sterk met elkaar gecorreleerd. De variabele 

belastingen op basis van de non-debt tax shield  is positief gecorreleerd met alle drie de berekeningsmethoden 

van de schuldgraad. In de literatuur wordt er echter een negatieve relatie verwacht. De variabele MTB is 

positief gecorreleerd als er gebruik wordt gemaakt van de boekschuldgraad. MTB is echter negatief 

gecorreleerd als er gebruik wordt gemaakt van de (LT)marktschuldgraad, net zoals in de literatuur verwacht 

wordt. De variabele risico heeft dezelfde relaties als MTB, een positieve relatie met de boekschuldgraad en een 

negatieve relatie met de (LT)marktschuldgraad. Bij voorgaand onderzoek is er nog geen eenduidige relatie 

gevonden tussen risico en schuldgraad. Bij de variabele grootte is de positieve correlatie met de 

(LT)marktschuldgraad niet significant verschillend van nul. De negatieve correlatie met boekschuldgraad is wel 

significant maar dit gaat dan weer in tegen de verwachte relatie. De variabele winst is met alle 

berekeningsmethoden van de schuldgraad negatief gecorreleerd, maar het is enkel significant bij de 

boekschuldgraad. Winst is in alle berekeningsmethoden zoals verwacht negatief gecorreleerd. De variabele 

activa is overal negatief gecorreleerd, er wordt echter een positieve relatie verwacht. Uit bijlage 5.2 blijkt dat 

de onafhankelijke variabelen in de meeste gevallen ook onderling statistisch significant gecorreleerd zijn. Enkel 

de correlaties tussen activa en winst en tussen activa en MTB zijn niet significant. 

 BOEKSCHULDGRAAD MARKTSCHULDGRAAD LT MARKTSCHULDGRAAD 

BOEKSCHULDGRAAD 1   

MARKTSCHULDGRAAD 0,76 (0,000) 1  

LT MARKTSCHULDGRAAD 0,71 (0,000) 0,89 (0,000) 1 

BELASTINGEN 0,17 (0,000) 0,15 (0,000) 0,16 (0,000) 

MTB 0,15 (0,000) -0,40 (0,000) -0,31 (0,000) 

RISICO 0,08 (0,015) -0,34 (0,000) -0,24 (0,000) 

GROOTTE -0,11 (0,000) 0,05 (0,105) 0,03 (0,279) 

WINST -0,10 (0,002) -0,02 (0,471) -0,03 (0,321) 

ACTIVA -0,44 (0,000) -0,34 (0,000) -0,28 (0,000) 

TABEL 8: CORRELATIES 
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2.4.1 CORRELATIE TUSSEN NON-DEBT TAX SHIELDS EN BELASTINGVOET 

 

Deangelo en Masulis (1980) beweren dat afschrijvingen ‘non-debt tax shields’ zijn en dat deze een negatieve 

relatie hebben met de schuldgraad. De belastingvoet daarentegen is positief gerelateerd met de schuldgraad 

omdat deze voor meer ‘intrest tax shields’ zorgt. 

Er zou dus een negatieve relatie moeten zijn tussen de belastingvoet en de non-debt tax shields (de variabele 

belastingen uit het model). Op basis van een correlatie tussen de twee variabelen wordt een negatieve relatie 

vast gesteld (-0,014) maar deze is niet significant verschillend van nul op 5% significantie niveau ( p-waarde = 

0,6609). In het model is er gekozen voor non-debt tax shields omdat er bij de gegevens van de belastingvoet te 

veel ontbrekende data waren.  
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2.5 REGRESSIE 

 

2.5.1 BASISREGRESSIE 

 

Het model wordt geschat op basis van de ‘ordinary  least squares’ methode (OLS). De relaties tussen de 

onafhankelijke variabelen en de schuldgraad zijn voor alle berekeningsmethoden dezelfde. De variabele 

belastingen is positief gecorreleerd en de coëfficiënt is significant verschillend van nul. Normaal wordt er vanuit 

de literatuur een negatieve relatie verwacht met de non-debt tax shields. Frank en Goyal (2009) vinden wel een 

negatieve relatie, maar die is niet significant. De MTB variabele is zoals verwacht positief gecorreleerd. De 

coëfficiënt van MTB is echter enkel maar significant verschillend van nul bij de (LT) marktschuldgraad. De 

variabele risico heeft een positieve relatie met de schuldgraad. Deze positieve relatie gaat in tegen de 

verwachtingen, maar in de literatuur wordt bij deze variabele vaak tegenstrijdige resultaten gevonden. De 

coëfficiënt van risico is niet significant verschillend van nul op het 5% significantieniveau bij de 

marktschuldgraad. De variabele grootte heeft een negatieve relatie, wat ook ingaat tegen de verwachtingen. 

Bij Frank en Goyal (2009) is de relatie significant positief, bij het gereguleerde onderzoek van Sanyal en Bulan 

(2008) is de relatie niet significant. De variabele winst heeft zoals verwacht een negatieve relatie, de coëfficiënt 

is bij de boekschuldgraad echter niet significant verschillend van nul. De variabele activa heeft een negatieve 

relatie, normaal wordt hier een positieve relatie verwacht omdat vaste activa kunnen dienen als onderpand. 

Frank en Goyal (2009) en Sanyal en Bulan (2008) vinden hiervoor een significante positieve relatie. 

De determinatiecoëfficiënt R² van de boekschuldgraad toont aan dat 31.8% van de variatie in de afhankelijke 

variabele verklaard wordt door het model. De regressie op de marktschuldgraad daarentegen heeft een 

determinatiecoëfficiënt van 34.4%. Het model via de marktschuldgraad heeft dus een grotere verklarende 

kracht dan het model met de boekschuldgraad. De determinatiecoëfficiënt in het model met de LT 

marktschuldgraad is 25.5%, het model met de LT marktschuldgraad heeft dus de laagste verklarende kracht. Als 

er gebruik wordt gemaakt van vertraagde variabelen worden dezelfde relaties gevonden maar met een lagere 

determinatiecoëfficiënt. Bij deze regressie worden minder gegevens gebruikt omdat er een jaar verloren gaat. 

Deze methode wordt vaak gebruikt en baseert zich op het feit dat de invloed van de variabelen beter zichtbaar 

is op de schuldgraad van een jaar later. 

 

  



31 
 

 BOEKSCHULDGRAAD MARKTSCHULDGRAAD LT MARKTSCHULDGRAAD 

 Coëfficiënt P-waarde Coëfficiënt P-waarde Coëfficiënt P-waarde 

C 0,69 0,000 0,70 0,000 0,58 0,000 

BELASTINGEN 2,04 0,000 1,49 0,000 1,53 0,000 

MTB -0,01 0,678 -0,14 0,000 -0,13 0,000 

RISICO 0,40 0,002 0,20 0,072 0,42 0,000 

GROOTTE -0,01 0,000 -0,01 0,000 -0,01 0,000 

WINST -0,09 0,337 -0,46 0,000 -0,39 0,000 

ACTIVA -0,72 0,000 -0,44 0,000 -0,39 0,000 

R² 0,318 0,344 0,255 

Adjusted R² 0,314 0,340 0,250 

TABEL 9: REGRESSIE OLS 
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2.5.2 DE INVLOED VAN DE INDUSTRIE 

 

Hier wordt nagegaan of de industrie een invloed uitoefent op de schuldgraad. De database bestaat uit 

bedrijven uit vier verschillende sectoren. Om hun invloed te kunnen berekenen wordt gebruik gemaakt van 

dummy’s: Elektriciteit (1,0,0); gasdistributie (0,1,0); water (0,0,1) en multi-utilities (0,0,0). Multi-utilities bieden 

een pakket van producten en diensten aan. Zo is het Britse energieconcern National Grid Plc. zowel actief in 

elektriciteit als in gasdistributie. 

De relaties van de basisvariabelen met de schuldgraad blijven hetzelfde als in de basisregressie. Uit het model 

met de boekschuldgraad blijkt dat multi-utilities een grotere verwachte schuldgraad zullen hebben dan de 

andere industrieën. Deze resultaten zijn enigszins te verwachten aangezien multi-utilities meer gediversifieerd 

zijn en er dus minder snel financiële moeilijkheden opduiken. De effecten van die industrieën zijn echter niet 

significant verschillend van nul. In het model met de marktschuldgraad is er een zelfde relatie, al heeft hier de 

waterdummy wel een significante invloed op de marktschuldgraad. Het model met de marktschuldgraad heeft 

de hoogste determinatiecoëfficiënt (35.05%) en dit is meer dan in het model zonder de industrieën. Aangezien 

er echter coëfficiënten zijn toegevoegd mogen de determinatiecoëfficiënten niet zomaar vergeleken worden. 

In het model met de LT marktschuldgraad heeft de dummy van elektriciteit een positief effect op de 

schuldgraad. De coëfficiënt van deze dummy is echter niet significant verschillend van nul. Het effect van de 

water- en gasdummy zijn zoals in de andere modellen negatief maar de coëfficiënt van de gasdummy is wel 

significant verschillend van nul. Het effect van de industrie is dus verschillend naargelang de gebruikte 

schuldgraad. 

 BOEKSCHULDGRAAD MARKTSCHULDGRAAD LT MARKTSCHULDGRAAD 

 Coëfficiënt P-waarde Coëfficiënt P-waarde Coëfficiënt P-waarde 

C 0,72 0,000 0,75 0,000 0,59 0,000 

BELASTINGEN 2,04 0,000 1,43 0,000 1,62 0,000 

MTB -0,004 0,766 -0,13 0,000 -0,12 0,000 

RISICO 0,40 0,002 0,19 0,078 0,34 0,003 

GROOTTE -0,02 0,000 -0,012 0,000 -0,01 0,000 

WINST -0,06 0,554 -0,40 0,000 -0,29 0,001 

ACTIVA -0,73 0,000 -0,45 0,000 -0,39 0,000 

DUMMY_ELEC -0,01 0,276 -0,001 0,893 0,003 0,732 

DUMMY_GAS -0,01 0,199 -0,013 0,156 -0,03 0,001 

DUMMY_WATER -0,02 0,107 -0,029 0,016 -0,001 0,962 

R² 0,320 0,350 0,277 

Adjusted R² 0,314 0,345 0,270 

TABEL 10: INVLOED VAN INDUSTRIE 
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2.5.3 DE INVLOED VAN DE CRISIS 

 

De VS zijn de laatste 10 jaar twee maal getroffen door een crisis. De eerste crisis was een combinatie van de 

‘dot-com bubble’ en de terroristische aanslagen in de periode 2000-2002. De tweede crisis was de 

vastgoedcrisis gevolgd door de bankencrisis in de periode 2007-2009. Om het effect na te gaan van de crisissen, 

wordt een dummy variabele ‘crisis’ toegevoegd. Aan de periodes 2001-2002 en 2008-2009 wordt de waarde 1 

toegekend, aan de andere periodes de waarde 0. Uit tabel 11 valt op te maken dat de basisvariabelen 

nagenoeg niet veranderen. De crisisdummy heeft een significant effect op de schuldgraad op 5% 

significantieniveau. De positieve coëfficiënt is echter betrekkelijk klein (0,01). Het invoegen van de variabele 

‘groei in BBP’ heeft echter geen significante invloed. De data van de gemiddelde jaarlijkse groei in BBP zijn 

gehaald van de website van de Wereld Bank. Hier wordt enkel gebruik gemaakt van de marktschuldgraad 

omdat deze de hoogste determinatiecoëfficiënt heeft. 

Op Figuur 2 is er een stijging te zien in de periodes van crisis en die stijging is ook significant maar het is niet 

statisch significant dat die stijging wordt veroorzaakt door de groei in BBP. 

 MARKTSCHULDGRAAD  MARKTSCHULDGRAAD 

Model met dummy Coëfficiënt P-waarde Model met BBP Coëfficiënt P-waarde 

C 0,69 0,000 C 0,70 0,000 

BELASTINGEN 1,49 0,000 BELASTINGEN 1,51 0,000 

MTB -0,13 0,000 MTB -0,14 0,000 

RISICO 0,17 0,117 RISICO 0,19 0,085 

GROOTTE -0,01 0,000 GROOTTE -0,01 0,000 

WINST -0,46 0,000 WINST -0,46 0,000 

ACTIVA -0,43 0,000 ACTIVA -0,44 0,000 

CRISISDUMMY 0,01 0,020 BBP -0,001 0,389 

R² 0,348 R² 0,345 

Adjusted R² 0,343 Adjusted R² 0,340 

TABEL 11: INVLOED VAN CRISIS 
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2.5.4 DE INVLOED VAN UITSCHIETERS 
 

Uitschieters kunnen de regressie sterk beïnvloeden, daarom wordt nu een regressie uitgevoerd zonder 

uitschieters. De analyse van de uitschieters is uitgevoerd op basis van boxplots. Uit de resultaten van de 

regressie (tabel 12) blijkt dat het teken van de coëfficiënt van de variabele winst voor alle 

berekeningsmethoden van de schuldgraad veranderd is. De andere variabelen hebben dezelfde relaties als 

voordien. Normaal kan er worden verwacht dat de verklaringskracht van het model zal stijgen als de 

uitschieters verwijderd zijn. Bij de regressie op de boekschuldgraad is dit niet het geval. De 

determinatiecoëfficiënt daalt daarbij met 1,5 procentpunt. Bij de regressie op (LT) marktschuldgraad stijgt de 

determinatiecoëfficiënt wel. Bij marktschuldgraad is er de grootste stijging van 4,5 procentpunten. Bij LT 

marktschuldgraad is er een stijging van 3,6 procentpunten. 

 BOEKSCHULDGRAAD MARKTSCHULDGRAAD LT MARKTSCHULDGRAAD 

 Coëfficiënt P-waarde Coëfficiënt P-waarde Coëfficiënt P-waarde 

C 0,70 0,000 0,80 0,000 0,65 0,000 

BELASTINGEN 1,84 0,000 1,56 0,000 1,61 0,000 

MTB -0,04 0,022 -0,25 0,000 -0,23 0,000 

RISICO 0,26 0,123 0,29 0,033 0,46 0,001 

GROOTTE -0,01 0,000 -0,01 0,000 -0,01 0,000 

WINST 0,61 0,000 0,41 0,000 0,43 0,001 

ACTIVA -0,71 0,000 -0,52 0,000 -0,47 0,000 

R² 0,303 0,389 0,291 

Adjusted R² 0,299 0,385 0,287 

TABEL 12: INVLOED VAN UITSCHIETERS 
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2.5.5 GAUS-MARKOV VERONDERSTELLINGEN 

 

In het vorig deel werd gebruik gemaakt van de OLS schatter waarbij de afstand tussen de regressielijn en de 

waargenomen punten wordt geminimaliseerd. Deze methode is de beste als aan alle Gaus-Markov 

veronderstellingen wordt voldaan. Deze veronderstellingen worden in dit deel getest. De analyse wordt 

beperkt tot de regressie met de marktschuldgraad aangezien de determinatiecoëfficiënt hierbij het grootst is. 

Vooraleer de belangrijkste veronderstellingen te bespreken wordt er nog gekeken of het model voldoet aan 

enkele kleinere veronderstellingen. Ten eerste moet het model lineair zijn in zijn parameters. Dit is voldaan 

aangezien geen enkele parameter een exponentiële, logaritmische of andere niet-lineaire relatie heeft. Ten 

tweede moeten de x-waarden deterministisch zijn over herhaalde steekproeven. Dit is voldaan aangezien de 

gebruikte bedrijven bekend zijn en altijd van Datastream kunnen worden afgehaald. Ten derde is het aantal 

observaties groter dan het aantal te schatten parameters en is er voldoende variatie in de x-waarden. Dit 

laatste is nodig om het model te kunnen schatten. Ten vierde mag er geen perfecte multicollineariteit zijn. Er is 

sprake van perfecte multicollineariteit indien er een exacte lineaire relatie is tussen sommige verklarende 

variabelen. Dit is alvast niet het geval aangezien er bij perfecte multicollineariteit geen OLS regressie kan 

gebeuren. Er kan wel worden gekeken of er een hoge graad van multicollineariteit is waarbij er sterke 

correlaties zijn tussen de verklarende variabelen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de variance inflation 

factor (VIF), een indicator die de snelheid aangeeft waarmee de variantie stijgt. Een vaak gebruikte vuistregel is 

dat de VIF niet hoger mag zijn dan tien. Uit de berekeningen blijkt dat de VIF nergens tien overschrijdt. 

2.5.5.1 HOMOSCEDASTICITEIT 

Bij homoscedasticiteit is de variantie van de storingstermen constant. Indien aan deze voorwaarde niet voldaan 

is, wordt er gesproken van heteroscedasticiteit. Om dit na te gaan worden de storingstermen uitgezet ten 

opzichte van de marktschuldgraad (zie bijlage 5.3.1). Bij homoscedasticiteit zou er geen duidelijk patroon 

zichtbaar mogen zijn, maar in dit geval is er echter wel een duidelijk patroon te zien. Om de resultaten uit de 

grafische inspectie te bevestigen wordt er gebruik gemaakt van de White heteroscedasticiteit test. Hierbij 

worden de determinanten, de kwadraten van de determinanten en de vermenigvuldigingen tussen de 

determinanten geregresseerd op de kwadraten van de storingstermen. Indien alle coëfficiënten gelijktijdig 

gelijk zijn aan nul is er homoscedasticiteit (=H0). Hier wordt op 5% significantie niveau niet aan voldaan (p-

waarde van 0,000) dus de homoscedasticiteit kan worden verworpen. Het basismodel kan worden aangepast 

door een regressie uit te voeren met de White correctie. De efficiëntie wordt hierdoor niet verbeterd maar de 

schatters worden wel consistent. De standaard afwijking wordt groter bij elke coëfficiënt in vergelijking met het 

model zonder de White-correctie. De p-waarde van de determinant risico verhoogt van 0,072 naar 0,166. 
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2.5.5.2 AUTOCORRELATIE 

Bij autocorrelatie is er een onderlinge correlatie tussen de storingstermen. De GM veronderstellingen eisen dat 

er geen autocorrelatie aanwezig is. Om dit na te gaan worden de storingstermen uitgezet ten opzichte van de 

tijd (zie bijlage 5.3.2). Het basismodel is echter gebaseerd op panel data en niet op een tijdreeks. Maar het 

uitvoeren van autocorrelatie test kan toch nuttig zijn voor het opsporen van specificatiefouten.  

 Met de grafische inspectie is er geen duidelijk patroon te zien dus mogelijk is er geen autocorrelatie. Om 

verder te testen wordt er gebruik gemaakt van de Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test. Daarbij wordt 

naast het effect van de normale determinanten ook nog nagegaan of de vertraagde storingstermen invloed 

hebben op de huidige storingstermen. De nulhypothese stelt dat er geen autocorrelatie is en deze kan niet 

verworpen worden op 5% significantie niveau (p-waarde = 0,7772>0,05). Er is dus geen 

autocorrelatieprobleem. 

2.5.5.3 ENDOGENITEIT 

Er is sprake van endogeniteit wanneer er correlatie is tussen een onafhankelijke variabele en de 

storingstermen. De GM veronderstellingen eisen dat er geen endogeniteit aanwezig is. Via de Hausman test 

(zie bijlage 5.3.3 ) kan er worden nagegaan of de endogeniteit als die er is, een significante invloed heeft op de 

resultaten van de regressievergelijking. Door de hoge correlatie tussen de variabelen risico en MTB kan er 

worden verwacht dat deze elkaar beïnvloeden. Van beide variabelen wordt vervolgens de gereduceerde vorm 

geregresseerd elk met een instrument. Het instrument van risico is ‘liquid’ (= vlottende activa/totale activa), 

dat van MTB is ‘groei in BBP’. De storingstermen van deze twee regressies worden dan als verklarende 

variabele toegevoegd in de oorspronkelijke regressie. Als de coëfficiënten van deze termen significant 

verschillen van nul zijn, is er een endogeniteitsprobleem. De nulhypothese dat de coëfficiënten niet verschillen 

van nul kan echter niet worden verworpen op 5% significantie niveau.( p-waarde van de storingstermen van 

MTB= 0,4049; p-waarde van de storingstermen van risico= 0,2488). Er kan dus worden besloten dat er geen 

endogeniteitsprobleem is. 

2.5.5.4 HET REGRESSIEMODEL IS CORRECT GESPECIFICEERD 

De GM veronderstellingen eisen dat het juiste model wordt gespecificeerd. Indien dit niet het geval is zijn er 

specificatiefouten die aanleiding geven tot autocorrelatie en heteroscedasticiteit. Deze specificatiefouten 

kunnen enkel worden weggewerkt met trial-and-error tot het juiste model gevonden is. Om te testen wordt LM 

test uitgevoerd (zie bijlage 5.3.4). Daarbij wordt een robustness check uitgevoerd waarbij de determinanten tot 

de tweede en tot de derde macht  worden verheven en vervolgens geregresseerd op de storingstermen. Indien 

de invloed significant is, is er sprake van een specificatiefout. Uit de regressie blijkt dat enkele van de nieuw 

ingevoegde coëfficiënten een significante invloed hebben. Het model is dus verkeerd gespecificeerd. Het is dus 

mogelijk dat er te weinig variabelen zijn opgenomen in het model. Een mogelijke extra variabele zou het 

(eventuele) opgelegde prijsniveau kunnen zijn (Taggert, 1985). 
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2.6 BESLUIT 

 

De schuldgraad in de gereguleerde sectoren is zoals verwacht hoger dan in de niet-gereguleerde sectoren. Er is 

een daling over de tijd in boekschuldgraad en marktschuldgraad. Deze daling is mogelijk te wijten aan het 

deregulatieproces dat aan de gang is. Normaal zou een deregulatieproces moeten samengaan met een 

stijgende MTB ratio maar dit kan niet worden besloten uit het onderzoek. Zoals verwacht zijn er verschillen 

tussen Groot-Brittannië en de Verenigde Staten, deze zijn waarschijnlijk te wijten aan institutionele verschillen. 

De correlaties geven een eerste aanwijzing van wat het effect van de determinanten is op de schuldgraad. Bij 

de variabelen MTB, risico en grootte verschilt het teken naargelang er gewerkt wordt met boek- of 

marktschuldgraad. Het regressiemodel met de marktschuldgraad heeft de grootste verklaringskracht 

(R²=34,4%), enkel de variabelen MTB en winst hebben een relatie zoals verwacht. De variabele risico heeft 

geen significante invloed bij de regressie met marktschuldgraad.  

Algemeen gesproken kan er worden gesteld dat multi-utilities de hoogste schuldgraad hebben, al zijn die 

resultaten wel niet significant. De groei in het BBP kan de veranderingen in de schuldgraad maar beperkt 

verklaren. Als het basismodel wordt geregresseerd op de dataset zonder uitschieters stijgt de verklaringskracht 

van het model met marktschuldgraad maar daalt de verklaringskracht bij het model met boekschuldgraad.  

Aan de meeste Gaus Markov veronderstellingen is voldaan, er is echter wel heteroscedasticiteit. Dit laatste kan 

worden weggewerkt door een White-correctie. Daarenboven is het model waarschijnlijk niet correct 

gespecificeerd. 
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3 CONCLUSIE 
 

Dit onderzoek naar de determinanten van de kapitaalstructuur in de gereguleerde sectoren vult een leegte in 

het uitgebreide algemene kapitaalstructuur onderzoek. Men kan zich afvragen of dergelijk onderzoek nog zin 

heeft in sectoren die al tientallen jaren te maken hebben met deregulatie. Toch zijn er verschillende redenen 

om dit toch te doen: Ten eerste is het interessant om te onderzoeken wat nu het effect van deregulatie op de 

kapitaalstructuur en zijn determinanten is. Zoals verwacht vertoont de gemiddelde kapitaalstructuur in dit 

onderzoek een lichte daling, maar is nog steeds hoger dan in niet-gereguleede sectoren. Ten tweede is er nog 

steeds sprake van regulering in deze sectoren en is er dus nog een duidelijk verschil tussen gereguleerde en 

niet-gereguleerde sectoren. Daarenboven pleitten sommige politici terug voor meer regulering omdat de 

verwachte positieve effecten van concurrentie uitblijven. Ten derde, indien er geen regulering meer zou zijn 

zou het toch nog verschillende jaren duren eer de kapitaalstructuur fundamenteel veranderd is en daarom 

blijft verder onderzoek interessant.  

Het is natuurlijk verrassend dat sommige variabelen totaal anders zijn gerelateerd aan de kapitaalstructuur dan 

verwacht. Regulatie kan hiervan een oorzaak zijn maar variabelen zoals onderpand (materiële vaste activa) 

hebben zowel in het algemene onderzoek als in het onderzoek in gereguleerde sectoren dezelfde relatie. Dit 

gereguleerd onderzoek naar determinanten van de kapitaalstructuur is echter beperkt en van het weinige 

onderzoek is er veel waarbij er geen rekening wordt gehouden met deregulatie. In dit onderzoek is meermaals 

de crisis als een mogelijke oorzaak aangehaald van de afwijkende relaties tussen determinanten en 

kapitaalstructuur, al was de statistische significantie daarvan beperkt. De beperkte dataset is ook een mogelijke 

verklaring voor de verrassende resultaten. Veel bedrijven hadden ontbrekende data waardoor deze niet 

konden worden opgenomen. Daarenboven waren sommige data niet opgenomen in Datastream waardoor 

alternatieve variabelen zijn opgenomen in het model. De beperkte data in Datastream is vooral een probleem 

om effect van regulering te meten. De meeste meetinstrumenten die daarvoor in literatuur gebruikt worden 

zijn niet aanwezig in Datastream. In het model is er daarom voor gekozen om regulering indirect te meten via 

de MTB ratio, dit is echter ook een maatstaf voor de (verwachte) groei in het bedrijf. 

Het huidige model kan nog worden aangepast en verbeterd. Ten eerste kan er nog op zoek gegaan worden 

naar betere variabelen voor o.a. het (de)regulatieproces. Hierdoor zouden de specificatiefouten kunnen 

verdwijnen en de verklaringskracht van het model stijgen. Ten tweede kan de dataset worden uitgebreid over 

meer (Europese) landen en verschillende gereguleerde sectoren (bv. telecommunicatie). Ten derde kan er 

worden gekeken of bedrijven in gereguleerde sectoren actief toewerken naar een optimale schuldgraad zoals 

in de trade-off theorie. 
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5.1 BASISVARIABELEN 

 

  

 
 

BOEKSCHULD
GRAAD 

MARKTSCHULD
GRAAD 

LTMARKTSCHULD
GRAAD BELASTINGEN MTB RISICO GROOTTE WINST ACTIVA 

 Mean  0.385555  0.322311  0.270107  0.034606  1.242490  0.074455  14.18123  0.062102  0.271653 

 Median  0.371547  0.319184  0.262880  0.033667  1.168293  0.066139  14.53091  0.063110  0.277066 

 Maximum  0.907696  0.791342  0.791342  0.115614  6.037945  0.450883  17.93059  0.178464  0.657903 

 Minimum  0.055451  0.011265  0.001529  0.000000  0.771918  0.015308  3.850148 -0.450810 -0.083614 

 Std. Dev.  0.112050  0.097284  0.094538  0.012446  0.389480  0.043960  2.073341  0.036662  0.084487 

 Skewness  0.893567  0.333736  0.624422  0.684545  6.652964  4.683544 -1.469515 -5.002420 -0.272571 

 Kurtosis  5.009611  4.169302  4.970419  5.813866  63.39981  33.23484  6.169426  56.14547  4.789073 

          

 Jarque-Bera  304.9656  76.43909  229.4778  412.9066  161295.3  41244.38  787.8067  123318.0  147.4975 

 Probability  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000 

BIJLAGE 5.1-1 BASISVARIABELEN, EVIEWS 
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5.2 CORRELATIETABEL 

          
          
Correlation         

t-Statistic 
BOEKSCHULD 

GRAAD  
MARKTSCHULD 

GRAAD  
LTMARKTSCHULD

GRAAD  BELASTINGEN  MTB  RISICO  GROOTTE  WINST  ACTIVA  

BOEKSCHULDGRAAD  1.000000         

 -----          

          

MARKTSCHULDGRAAD  0.765771 1.000000        

 37.38951 -----         

          

LTMARKTSCHULDGRAAD  0.715861 0.894147 1.000000       

 32.19292 62.70317 -----        

          

BELASTINGEN  0.169500 0.153900 0.161203 1.000000      

 5.400556 4.890835 5.128949 -----       

          

MTB  0.155878 -0.396070 -0.313847 -0.090523 1.000000     

 4.955232 -13.54451 -10.37945 -2.854206 -----      

          

RISICO  0.077016 -0.342470 -0.238044 -0.134124 0.801593 1.000000    

 2.425567 -11.44591 -7.695948 -4.249971 42.10032 -----     

          

GROOTTE  -0.114468 0.051562 0.034453 0.274577 -0.331774 -0.445511 1.000000   

 -3.618159 1.621249 1.082487 8.966526 -11.04342 -15.62569 -----    

          

WINST  -0.098582 -0.022939 -0.031605 0.299294 -0.344782 -0.383107 0.348242 1.000000  

 -3.110675 -0.720477 -0.992908 9.849532 -11.53357 -13.02343 11.66520 -----   

          

ACTIVA  -0.443594 -0.341675 -0.285732 -0.071892 0.042348 0.289669 -0.270646 -0.005452 1.000000 

 -15.54195 -11.41584 -9.362504 -2.263300 1.330945 9.503234 -8.827908 -0.171184 -----  
          
          

BIJLAGE 5.2-1 CORRELATIETABEL, EVIEWS 
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5.3 GAUS MARKOV VERONDERSTELLIGEN 

5.3.1 HETEROSCEDASTCITEIT 

5.3.1.1 GRAFISCHE INSPECTIE 

 

 

RESIDOLS= residuen van de OLS regressie 

BIJLAGE 5.3.1-1 GRAFISCHE INSPECTIE VOOR HETEROSCEDASTICITEIT, EVIEWS 
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5.3.1.2 WHITE HETEROSCEDASTICITEIT TEST 

 

Heteroskedasticity Test: White  
     
     F-statistic 15.00607     Prob. F(27,960) 0.0000 

Obs*R-squared 293.2263     Prob. Chi-Square(27) 0.0000 

Scaled explained SS 581.9780     Prob. Chi-Square(27) 0.0000 
     

   

Dependent Variable: RESID^2   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.156500 0.026478 5.910474 0.0000 

BELASTINGEN 1.601314 0.333666 4.799146 0.0000 

BELASTINGEN^2 5.494235 1.456740 3.771595 0.0002 

BELASTINGEN*MTB -0.355971 0.163710 -2.174401 0.0299 

BELASTINGEN*RISICO 1.337650 1.152735 1.160414 0.2462 

BELASTINGEN*GROOTTE -0.079371 0.018649 -4.256033 0.0000 

BELASTINGEN*WINST 4.448840 0.890638 4.995116 0.0000 

BELASTINGEN*ACTIVA -2.747343 0.442809 -6.204347 0.0000 

MTB -0.130196 0.019375 -6.719829 0.0000 

MTB^2 0.005500 0.002854 1.927429 0.0542 

MTB*RISICO 0.082041 0.052774 1.554565 0.1204 

MTB*GROOTTE 0.005379 0.001173 4.584600 0.0000 

MTB*WINST -0.025533 0.043134 -0.591945 0.5540 

MTB*ACTIVA 0.115386 0.016320 7.070256 0.0000 

RISICO 0.812736 0.136189 5.967690 0.0000 

RISICO^2 -1.322537 0.361144 -3.662076 0.0003 

RISICO*GROOTTE -0.043883 0.008976 -4.888760 0.0000 

RISICO*WINST 1.229698 0.523013 2.351183 0.0189 

RISICO*ACTIVA -0.502241 0.163122 -3.078933 0.0021 

GROOTTE -0.007879 0.002852 -2.762015 0.0059 

GROOTTE^2 0.000138 9.47E-05 1.454018 0.1463 

GROOTTE*WINST 0.014416 0.007583 1.901211 0.0576 

GROOTTE*ACTIVA 0.006980 0.002454 2.844539 0.0045 

WINST -0.571607 0.108856 -5.251012 0.0000 

WINST^2 0.302857 0.147097 2.058898 0.0398 

WINST*ACTIVA 0.312587 0.151706 2.060483 0.0396 

ACTIVA -0.288551 0.049342 -5.847932 0.0000 

ACTIVA^2 0.212070 0.039296 5.396706 0.0000 
     
     R-squared 0.296788     Mean dependent var 0.005992 

Adjusted R-squared 0.277010     S.D. dependent var 0.012029 

S.E. of regression 0.010228     Akaike info criterion -6.299430 

Sum squared resid 0.100429     Schwarz criterion -6.160686 

Log likelihood 3139.918     Hannan-Quinn criter. -6.246667 

F-statistic 15.00607     Durbin-Watson stat 2.017846 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     BIJLAGE 5.3.1-2 WHITE TEST VOOR HETEROSCEDASTICITEIT, EVIEWS 
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5.3.1.3 OLS MET WHITE-CORRECTIE 

 

Dependent Variable: MARKTSCHULDGRAAD  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.699158 0.040039 17.46182 0.0000 

BELASTINGEN 1.492355 0.300684 4.963196 0.0000 

MTB -0.136070 0.018277 -7.444967 0.0000 

RISICO 0.195314 0.140745 1.387719 0.1655 

GROOTTE -0.008834 0.001817 -4.861064 0.0000 

WINST -0.456318 0.109462 -4.168740 0.0000 

ACTIVA -0.441169 0.050126 -8.801185 0.0000 
     
     R-squared 0.344421     Mean dependent var 0.322700 

Adjusted R-squared 0.340411     S.D. dependent var 0.095650 

S.E. of regression 0.077682     Akaike info criterion -2.265326 

Sum squared resid 5.919841     Schwarz criterion -2.230640 

Log likelihood 1126.071     Hannan-Quinn criter. -2.252135 

F-statistic 85.89772     Durbin-Watson stat 1.944078 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     BIJLAGE 5.3.1-3 WHITE CORRECTIE VOOR HETEROSCEDASTICITEIT, EVIEWS 
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5.3.2 AUTOCORRELATIE 

5.3.2.1 GRAFISCHE INSPECTIE 

 

 

BIJLAGE 5.3.2-1 GRAFISCHE INSPECTIE VOOR AUTOCORRELATIE, EVIEWS 

5.3.2.2 BREUSCH-GODFREY LM TEST 

 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  
     
     F-statistic 0.249889     Prob. F(2,979) 0.7789 

Obs*R-squared 0.504114     Prob. Chi-Square(2) 0.7772 
     
     Test Equation:    

Dependent Variable: RESID   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.000191 0.026731 0.007161 0.9943 

BELASTINGEN 0.003944 0.215807 0.018274 0.9854 

MTB -5.05E-05 0.011211 -0.004504 0.9964 

RISICO 0.001656 0.108667 0.015243 0.9878 

GROOTTE -3.37E-05 0.001440 -0.023367 0.9814 

WINST -0.005408 0.078505 -0.068882 0.9451 

ACTIVA 0.001640 0.033975 0.048265 0.9615 

RESID(-1) 0.024217 0.032777 0.738845 0.4602 

RESID(-2) 0.004413 0.032514 0.135726 0.8921 
     
     R-squared 0.000510     Mean dependent var -1.26E-16 

Adjusted R-squared -0.007657     S.D. dependent var 0.077446 

S.E. of regression 0.077741     Akaike info criterion -2.261788 

Sum squared resid 5.916820     Schwarz criterion -2.217192 

Log likelihood 1126.323     Hannan-Quinn criter. -2.244828 

F-statistic 0.062472     Durbin-Watson stat 1.992727 

Prob(F-statistic) 0.999865    
     
     BIJLAGE 5.3.2-2 BREUSCH-GODFREY LM TEST VOOR AUTOCORRELATIE, EVIEWS 
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5.3.3 ENDOGENITEIT 

5.3.3.1 HAUSMANTEST: REGRESSIE OP RISICO 

 

Dependent Variable: RISICO   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.101864 0.010037 10.14841 0.0000 

BELASTINGEN 0.341247 0.091996 3.709372 0.0002 

GROOTTE -0.003824 0.000608 -6.287213 0.0000 

WINST -0.260081 0.032266 -8.060618 0.0000 

ACTIVA 0.080085 0.013432 5.962243 0.0000 

LIQUID 0.008033 0.000523 15.35218 0.0000 
     
     R-squared 0.435594     Mean dependent var 0.074455 

Adjusted R-squared 0.432721     S.D. dependent var 0.043960 

S.E. of regression 0.033110     Akaike info criterion -3.971938 

Sum squared resid 1.076507     Schwarz criterion -3.942207 

Log likelihood 1968.137     Hannan-Quinn criter. -3.960632 

F-statistic 151.5768     Durbin-Watson stat 2.065320 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     BIJLAGE 5.3.3-1 HAUSMANTEST: REGRESSIE OP RISICO, EVIEWS 

5.3.3.2 HAUSMANTEST: REGRESSIE OP MTB 

 

Dependent Variable: MTB   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 2.023785 0.100083 20.22101 0.0000 

BELASTINGEN 2.222839 0.971875 2.287166 0.0224 

GROOTTE -0.046985 0.006133 -7.660875 0.0000 

WINST -2.883352 0.336767 -8.561855 0.0000 

ACTIVA -0.101959 0.138855 -0.734289 0.4629 

GDP 0.007764 0.006084 1.276250 0.2022 
     
     R-squared 0.165241     Mean dependent var 1.242490 

Adjusted R-squared 0.161093     S.D. dependent var 0.389480 

S.E. of regression 0.356732     Akaike info criterion 0.782248 

Sum squared resid 128.0213     Schwarz criterion 0.811416 

Log likelihood -389.8173     Hannan-Quinn criter. 0.793327 

F-statistic 39.82778     Durbin-Watson stat 1.901187 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     BIJLAGE 5.3.3-2 HAUSMANTEST: REGRESSIE OP MTB, EVIEWS 
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5.3.3.3 HAUSMANTEST: REGRESSIE MET STORINGSTERMEN VAN RISICO EN MTB 

 

Dependent Variable: MARKTSCHULDGRAAD  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.964897 0.354383 2.722752 0.0066 

BELASTINGEN 1.799311 0.460608 3.906379 0.0001 

MTB -0.276133 0.172472 -1.601031 0.1097 

RISICO 0.326316 0.161900 2.015545 0.0441 

GROOTTE -0.014623 0.008398 -1.741219 0.0820 

WINST -0.813527 0.507433 -1.603222 0.1092 

ACTIVA -0.470152 0.039900 -11.78312 0.0000 

RESIDRISICO -0.202725 0.175687 -1.153901 0.2488 

RESIDMTB 0.144208 0.173071 0.833232 0.4049 
     
     R-squared 0.345779     Mean dependent var 0.322700 

Adjusted R-squared 0.340433     S.D. dependent var 0.095650 

S.E. of regression 0.077681     Akaike info criterion -2.263351 

Sum squared resid 5.907577     Schwarz criterion -2.218755 

Log likelihood 1127.096     Hannan-Quinn criter. -2.246392 

F-statistic 64.67947     Durbin-Watson stat 1.947075 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     BIJLAGE 5.3.3-3 HAUSMANTEST: REGRESSIE MET STORINGSTERMEN VAN RISICO EN MTB, EVIEWS 
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5.3.4 SPECIFICATIEFOUT 
 

Dependent Variable: RESIDOLS   

  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 1.245438 0.237944 5.234157 0.0000 

BELASTINGEN 8.080034 1.868004 4.325490 0.0000 

BELASTINGEN^2 -149.7621 38.90743 -3.849189 0.0001 

BELASTINGEN^3 716.1826 240.5058 2.977818 0.0030 

MTB -0.538558 0.078001 -6.904497 0.0000 

MTB^2 0.184038 0.034152 5.388730 0.0000 

MTB^3 -0.015692 0.003733 -4.204079 0.0000 

RISICO 0.234117 0.418795 0.559025 0.5763 

RISICO^2 0.023319 2.784136 0.008376 0.9933 

RISICO^3 -3.038775 4.534394 -0.670161 0.5029 

GROOTTE -0.253171 0.054846 -4.616068 0.0000 

GROOTTE^2 0.021153 0.004393 4.815038 0.0000 

GROOTTE^3 -0.000577 0.000116 -4.958719 0.0000 

WINST 0.582460 0.162937 3.574763 0.0004 

WINST^2 0.889652 0.898933 0.989676 0.3226 

WINST^3 -0.398518 2.656993 -0.149989 0.8808 

ACTIVA 0.257069 0.192742 1.333745 0.1826 

ACTIVA^2 -2.499817 0.834365 -2.996072 0.0028 

ACTIVA^3 4.055933 1.128250 3.594887 0.0003 
     
     R-squared 0.180686     Mean dependent var -1.26E-16 

Adjusted R-squared 0.165466     S.D. dependent var 0.077446 

S.E. of regression 0.070749     Akaike info criterion -2.440322 

Sum squared resid 4.850211     Schwarz criterion -2.346174 

Log likelihood 1224.519     Hannan-Quinn criter. -2.404518 

F-statistic 11.87201     Durbin-Watson stat 2.048930 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     BIJLAGE 5.3.4-1 TEST VOOR SPECIFICATIEFOUT, EVIEWS 

 


