
ABSTRACT 
Ondernemerschap is gerelateerd aan zowel de financiële markt als economische ontwikkeling van een 

land. Hoewel meeste studies de relatie tussen ondernemerschap en economische ontwikkeling 

onderzoeken en tot een positieve relatie komen, is er in mindere mate empirisch onderzoek gedaan 

naar wat de invloed is van financiële ontwikkeling op ondernemerschap. Deze thesis onderzoekt de 

korte en lange termijn relaties tussen economische ontwikkeling, financiële ontwikkeling en 

ondernemerschap voor België van 1875 tot 1975. Financiële ontwikkeling bestaat zowel uit de 

ontwikkeling van de Belgische aandelen op de Beurs van Brussel als de ontwikkeling van het 

bankwezen. De relatie wordt onderzocht via drie verzamelde datasets voor ondernemerschap, zodat 

een periode van 100 jaar kon worden onderzocht. Een co-integratie test -de bounds test in een 

“autoregressive distributed lag (ARDL)” kader- zal aanwijzen of er een lange termijn relatie bestaat 

tussen de variabelen. Er werd rekening gehouden met controlevariabelen om onzekerheid in de 

economie in rekening te nemen. De bounds test toont aan dat er voor elke onderzochte dataset een 

lange termijn relatie is tussen de variabelen en ondernemerschap. De lange termijn resultaten geven 

aan dat een stijging in beursontwikkeling een positieve invloed heeft op ondernemerschap in de 

periode van voor 1914. In de periode 1927-1975 is er sprake van een negatieve lange termijn relatie 

tussen de twee, hoewel er te bemerken is dat er in de jaren ‘60 en ‘70 er een enorme daling was 

ingezet voor het aantal Belgische aandelen op de Brusselse beurs. Er bestaat een positieve lange 

termijn relatie tussen economische ontwikkeling en ondernemerschap voor de periode 1927-1975. 

Afwijkingen van de lange termijn relatie tussen financiële ontwikkeling en ondernemerschap zijn dus 

ook historisch gezien te verklaren door externe gebeurtenissen en beleidsveranderingen. Er wordt wel 

opgemerkt dat er nog verder onderzoek kan worden gedaan met kleine periodes om de implicatie van 

beleidsveranderingen duidelijk weer te geven. (JEL Classification Codes: C61, E44, M13) 
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