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De conjunctuurgevoeligheid van de bancaire kredietverlening en de impact 
van de crisis 

(Kader gepubliceerd in september 2015 en oorspronkelijk opgenomen in de toelichting bij het 
observatorium voor krediet aan niet-financiële vennootschappen) 

De bancaire kredietverlening aan ondernemingen sluit doorgaans nauw aan bij het 
conjunctuurverloop. Die procyclische kredietverlening wordt in de eerste plaats verklaard door 
het verloop van de kredietvraag: ondernemingen hebben doorgaans minder (meer) krediet nodig 
in periodes van trage (snelle) economische groei. Tijdens periodes van laagconjunctuur moeten de 
meeste ondernemingen hun groei- en winstvooruitzichten immers neerwaarts bijstellen, 
waardoor hun investeringsneiging afneemt en de terugbetalingslast van hun bestaande schulden 
zwaarder weegt. Daarnaast kunnen ook aanbodfactoren (in beperkte mate) bijdragen tot het 
procyclische verloop van de kredietverlening. Banken stellen zich tijdens periodes van 
laagconjunctuur doorgaans strenger op dan tijdens boomperiodes omdat de kredietrisico’s dan, 
gemiddeld beschouwd, groter zijn, terwijl de activa die mogelijk als onderpand kunnen dienen 
typisch aan waarde verliezen. Dit vertaalt zich evenwel niet alleen in geringere kredietvolumes, 
maar vaak ook in bredere rentemarges of in het vragen van extra waarborgen. 

Ook de kredietverlening door de Belgische banken aan ingezeten niet-financiële ondernemingen 
gedraagt zich procyclisch, zoals blijkt uit de onderstaande grafiek waarin, voor de afgelopen 
zestien jaar, de kredietgroei op jaarbasis wordt gerelateerd aan de conjunctuurindicator drie 
kwartalen eerder. De vertraagde reactie van de kredietgroei op het conjunctuurverloop vloeit 
voort uit het feit dat ondernemingen soms verscheidene maanden op een bevestiging van de 
conjunctuuromslag wachten vooraleer ze op zoek gaan naar nieuwe financiering en dat banken 
tijd nodig hebben om kredietaanvragen te verwerken. Tot slot heeft dit ook te maken met de 
vaststelling dat een deel van de uitstaande bankkredieten een looptijd heeft van meerdere jaren. 
Dit betekent dat de kredietvolumes pas op vervaldag kunnen worden aangepast aan de 
(verslechterende) conjunctuur, waardoor het kredietverloop persistenter wordt.  

Het kredietverloop blijkt voor de grote ondernemingen conjunctuurgevoeliger te zijn dan voor de 
kleine bedrijven. Dat hangt nauw samen met het verschillend verloop van de kredietvraag 
gedurende de conjunctuurcyclus. Een bevraging van de Belgische banken in het kader van de 
driemaandelijkse BLS-enquête leert dat de vraag naar bancaire kredieten vanwege de grote 
ondernemingen tijdens de twee meest recente periodes van laagconjunctuur sterker is gedaald 
dan die van de kmo’s. De banken geven zelfs aan dat de kredietvraag van de kmo’s zich tijdens de 
periode 2011K4 - 2012K3 gestabiliseerd heeft of zelfs toegenomen is. Voorts gaven de banken te 
kennen dat de kredietvraag van de grote ondernemingen sedert begin 2014 sterker is 
toegenomen dan die van de kmo’s, van wie de kredietvraag in de loop van 2014 verder afnam 
ondanks het beginnende conjunctuurherstel. 
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Ook inzake het kredietaanbod zijn er verschillen tussen de grote ondernemingen en de kmo’s.  De 
Belgische banken geven bijvoorbeeld aan dat hogere financieringskosten en balansbeperkingen 
hen ertoe hebben aangezet tijdens de periode 2008K4 – 2012K3 vooral de 
kredietverleningscriteria voor grote ondernemingen aan te scherpen, terwijl dat minder het geval 
was voor de kmo’s. Een tweede opvallend verschil is dat in de nasleep van het conjunctuurherstel 
eind 2013 de afgenomen risicoperceptie en de toegenomen concurrentiedruk de banken ertoe 
hebben aangespoord om vooral de criteria voor de grote ondernemingen te versoepelen. Beide 
elementen hebben ertoe bijgedragen dat het kredietaanbod voor grote ondernemingen nauwer 
aansloot bij het conjunctuurverloop dan dat voor kmo’s. 

Aangezien de resultaten van de BLS-enquête uitgesplitst naar ondernemingsgrootte pas 
beschikbaar zijn vanaf 2008, kunnen ze niet worden gebruikt om na te gaan in hoeverre de 
conjunctuurgevoeligheid van de bancaire kredietverlening in België beïnvloed werd door de 
wereldwijde financiële crisis in 2008K3 - 2009K2 of door de overheidsschuldencrisis in het 
eurogebied tijdens de periode 2009K4 - 2012K3. De impact van deze twee opeenvolgende 
crisisperiodes kan evenwel worden benaderd door voor de drie groepen van ondernemingen een 
eenvoudige regressie te schatten met een dummyvariabele die tijdens de volledige periode 
2008K3 - 2012K3 gelijk is aan 1. 
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IMPACT VAN DE WERELDWIJDE FINANCIËLE CRISIS EN VAN DE OVERHEIDSSCHULDENCRISIS IN HET EUROGEBIED¹  

(regressiecoëfficiënten; de schattingsperiode is 2000K1 - 2015K2) 

 

 Kleine 
ondernemingen 

Middelgrote 
ondernemingen 

Grote 
ondernemingen 

    

Constante (in %) 6,67 *** 5,51 *** 3,68 *** 

Conj(-3) 0,35 *** 0,65 *** 0,92 *** 

Conj(-3)*Dummy(-3) -0,18 ** -0,46 *** -0,26  

    

 

1  Conj staat voor het driemaands gemiddelde van de synthetische conjunctuurcurve (afgevlakte indicator) en 
Dummy is een dummyvariabele voor de wereldwijde financiële crisis en de overheidsschuldencrisis in het 
eurogebied die tijdens de periode 2008K3 - 2012K3 gelijk is aan 1. Inzake significantieniveaus geeft *** (**) aan 
dat de geschatte coëfficiënt verschilt van nul met een significantie van 1 % (5 %). 

 

 

Deze regressies bevestigen dat de conjunctuurgevoeligheid van de bancaire kredietverlening 
toeneemt met de grootte van de ondernemingen. Tijdens de periodes 2000K1 - 2008K2 en 
2012K4 - 2015K2 leidde een stijging van de conjunctuurindicator met 1 procentpunt gemiddeld 
beschouwd tot een versnelling van de kredietgroei met 0,3 procentpunt voor de kleine 
ondernemingen, met 0,6 procentpunt voor de middelgrote ondernemingen en met 
0,9 procentpunt voor de grote ondernemingen. Tijdens de tussenliggende crisisperiode 2008K3 –
 2012K3 zijn de verschillen bovendien nog vergroot. Zo verminderde de conjunctuurgevoeligheid 
van de kredietverlening voor de kleine en middelgrote ondernemingen tot 0,2, terwijl de daling 
met 0,3 voor de grote ondernemingen statistisch niet significant was. 

Het twaalfmaands veranderingspercentage van de kredieten aan kleine ondernemingen liep 
tijdens de crisisperiode weliswaar sterk terug, maar de bovenstaande resultaten lijken erop te 
wijzen dat de vertraging van de kredietgroei minder uitgesproken was dan wat kon worden 
verwacht op basis van het conjunctuurverloop. Dat houdt mogelijk verband met het feit dat kleine 
ondernemingen een minimum aan bankkredieten nodig hebben om hun activiteiten te kunnen 
voortzetten (bij gebrek aan alternatieve financieringsbronnen) en dat de kredietvraag dus bij een 
uitzonderlijk zwakke conjunctuur minder elastisch wordt, zoals het geval was tijdens de periode 
2008K4 – 2009K3. Voor de grote ondernemingen, die wél alternatieve financieringsbronnen 
kunnen aanboren, is dat minder het geval. Voorts blijkt ook dat de verkrapping van het 
kredietaanbod aan kmo's tijdens de crisisperiode vooral ingegeven was door een toegenomen 
risicoperceptie, die leidde tot het aanrekenen van bredere rentemarges en tot het vragen van 
extra waarborgen eerder dan tot een inkrimping van de kredietvolumes. Voor de grote 
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ondernemingen, daarentegen, was de verkrapping vooral ingegeven door hogere 
financieringskosten en grotere balansbeperkingen, wat zich vertaalde in een verruiming van de 
rentemarges en in een beperking van het bedrag en de looptijd van de kredieten. 


