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Niet-financiële ondernemingen vormen de ruggengraat van de meeste moderne economieën. Om de 

economische gevolgen van macro-economische, politieke of financiële schokken te begrijpen, is het 

daarom van cruciaal belang om de impact van deze schokken op dergelijke ondernemingen te 

doorgronden. Dit proefschrift levert in dit verband verschillende bijdragen. Hoofdstuk 2 laat zien dat 

een mijnbouwboom de werkgelegenheid van lokale productiebedrijven beïnvloedt. We leveren ook 

theoretisch en empirisch bewijs dat het effect van een boom cruciaal afhangt van de 

arbeidsintensiteit van lokale mijnbouwactiviteiten en het type productiebedrijf. Hoofdstuk 3 laat zien 

dat de prestaties van de Indonesische ondernemingen onder de eerste democratisch gekozen 

burgemeesters van een lokaal district cruciaal en positief afhangen van het opleidingsniveau van de 

burgemeester. Hoofdstuk 4 onderzoekt de gevolgen van het feit dat volgens de Bazelse 

kapitaalregels kredietopnemingen van ondernemingen de kapitaalbuffer van de kredietverlenende 

bank vermindert. Het hoofdstuk levert nieuw bewijs dat banken met kapitaalbeperkingen tijdens de 

financiële crisis van 2008-2009 grote verlagingen van de kapitaalbuffer als gevolg van 

kredietopnemingen voorkwamen door een aanzienlijke vermindering van kredietverplichtingen die 

niet volledig werden benut.  

 

 

 


