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Identificatie van regimes inzake bancaire kredietverlening aan ondernemingen in België en in 
het eurogebied: een analyse van de aanbod- en vraagvoorwaarden aan de hand van een 
'Markov-switching'-model 

(Kader gepubliceerd in februari 2016 en oorspronkelijk opgenomen in de toelichting bij het 
observatorium voor krediet aan niet-financiële vennootschappen) 

De specifieke resultaten van de enquête van het Eurosysteem naar de bancaire kredietverlening 
(Bank Lending Survey) voor bepaalde landen, op basis van een kleine steekproef van banken, 
kunnen diffuse signalen afgeven met betrekking tot het verloop van de kredietvraag of van de 
kredietverleningscriteria van de banken. Wanneer de volatiliteit van de signalen groot is, of zelfs 
gedurende meerdere periodes aanhoudt, kan dit de interpretatie van de kwartaalresultaten van 
de enquête bemoeilijken. Als aanvulling op de analyse van de rechtstreeks aan de enquête 
ontleende antwoorden, wordt derhalve gebruik gemaakt van een complementair instrument om 
de regimes (fases), onderliggend aan de Belgische en Europese enquêteresultaten, te 
identificeren. Het betreft vooral de mogelijke regimes met betrekking tot het verloop van de 
kredietvraag en de kredietverleningscriteria. De identificatie van deze regimes maakt een meer 
structurele en robuuste analyse mogelijk van de enquêteresultaten. 

Voor de bepaling van de regimes wordt gebruik gemaakt van een 'Markov-switching'-model. De 
identificatiemethode van een dergelijk model berust op twee belangrijke criteria: (i) de herhaling 
(bestendigheid in de tijd) van de signalen die wijzen op een verstrakking/versoepeling van de 
kredietverleningscriteria of een toename/afname van de kredietvraag; en (ii) de kracht van de 
signalen (nettopercentages in absolute waarde). Naarmate een signaal van verstrakking 
(versoepeling) langer aanhoudt/vaker terugkeert of een van deze specifieke signalen sterker is 
tijdens een bepaald kwartaal, stijgt de kans dat er sprake is van een regime van verstrakking 
(versoepeling). Een soortgelijke redenering geldt voor de toename/afname van de vraag. Gelet op 
de relatief bestendige ontwikkelingen in de voorwaarden inzake de vraag naar en het aanbod van 
bancair krediet, valt te verwachten dat doorgaans minstens twee regimes worden onderscheiden, 
die zouden overeenstemmen met, enerzijds, regimes inzake verstrakking en versoepeling van de 
toekenningsvoorwaarden en, anderzijds, regimes inzake toename en afname van de vraag. Een 
derde, intermediair regime (status-quo) kan worden verwacht wanneer het verloop van de 
statistische reeksen voldoende vlak zou zijn. 

Meer specifiek maakt het model voor de vaststelling van de regimes het mogelijk om het 
gemiddelde van de antwoorden op de enquête afhankelijk te maken van regimes, waarbij het 
intercept van de vergelijking occasioneel kan overgaan van het ene regime naar het andere, 
afhankelijk van de transitieprobabiliteit. Het model kan als volgt worden geschreven: 

= ( ) + , 

waarbij de variabele van het linkse lid hetzij " " is (wat overeenkomt met de verandering van 
de toekenningsvoorwaarden in de tijd t), hetzij " " (wat overeenkomt met de verandering van 
de vraag) en, in het rechterlid, " ( )" een intercept is dat varieert op basis van de regimes en dat 
het gemiddelde van de antwoorden in een bepaald regime aangeeft. Meer in het bijzonder stemt 

= 1 overeen met een regime "+" (verstrakking van de toekenningsvoorwaarden of toename van 
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de vraag), = 2 met  een  intermediair  regime  (als  dat  wordt  vastgesteld)  en  = 3 met een 
regime "-" (versoepeling van de toekenningsvoorwaarden of afname van de vraag)1. 

 
GEMIDDELDE VAN DE ANTWOORDEN PER REGIME EN TRANSITIEKANSEN 
(eenheid van de gemiddelden: nettopercentages van de banken die melding maken van een verstrakking van de 
kredietverleningscriteria of een toename van de vraag) 
 
     
 Gemiddelde van de antwoorden per regime ( )  Transitie-

probabiliteiten 
 Regime 1 ("+") 

(verstrakking of 
toename) 

Regime 2 
(intermediair) 

 
 

Regime 3 ("-") 
(versoepeling of 

afname) 

 

     
België     
     
Kredietverleningscriteria 37 %*** 

(7 %) 
-3 % 
(2%) 

-13 %*** 
(3%) 

58 % 41 % 0 %
4 % 91 % 6 %
0 % 11 % 89 %

 

Vraag 10 %*** 
(4 %) 

 -23 %*** 
(4 %) 

90 % 10 %

12 % 88 %
 

     
Eurogebied     
     
Kredietverleningscriteria 26 %*** 

(1 %) 
6 %*** 
(1 %) 

-1 % 
(2 %) 

85 % 15 % 0 %
0 % 89 % 11 %
7 % 0 % 93 %

 

Vraag 8 %*** 
(1 %) 

-3 % 
(2 %) 

-14 %*** 
(2 %) 

84 % 16 % 0 %
15 % 65 % 20 %
0 % 16 % 83 %

 

 
Bronnen: ECB, NBB. 
Opmerking: *** geeft de significantie van de intercepten aan bij een drempelwaarde van 1 %. De 

standaardafwijkingen zijn weergegeven tussen haakjes. De transitiematrices geven weer hoe groot de 
kans is op een overgang van het huidige regime (lijn) naar een toekomstig regime (kolom). De sommen 
van de lijnen inzake de transitiekansen zijn niet altijd gelijk aan 100 % als gevolg van afrondingen. De 
steekproef voor de raming bestrijkt de periode 2002K4-2015K4. Het aantal regimes werd gekozen aan 
de hand van meerdere informatiecriteria en deskundigenoordeel.  

 

 

 

Zoals kan worden opgemaakt uit de resultaten in de bovenstaande tabel, worden twee regimes 
onderscheiden voor de veranderingen van de kredietvraag van de Belgische niet-financiële 
ondernemingen, terwijl drie regimes worden onderscheiden voor de veranderingen van de 
kredietverleningscriteria van de Belgische banken. In het laatste geval lijkt een derde intermediair 
regime noodzakelijk te zijn, gelet op een zekere persistentie in het kredietverleningsbeleid van de 
banken. Voor het eurogebied zijn drie regimes nodig, zowel voor de veranderingen van de 
kredietverleningscriteria als voor die van de vraag (waarvan het verloop vlakker is dan in België als 
gevolg van de samenvoeging van de antwoorden van meer Banken die verspreid zijn over 
meerdere lidstaten). De transitieprobabiliteiten (in de rechterkolom van de tabel) verstrekken 
informatie over deze twee kenmerken van de regimes. Ten eerste lijken de regimes gemiddeld 
persistent te zijn2.  De kans om in het huidig regime te blijven is meestal groter dan de kans om 

                                                             

1 De foutterm  is normaal-verdeeld met een constante variantie voor alle regimes. 
2 De gemiddelde specifieke duurtijden voor de regimes kunnen worden berekend aan de hand van de 

transitiekansen. De resultaten voor België (het eurogebied) wijzen uit dat een regime van vraagtoename 
gemiddeld 10 (6) kwartalen aanhoudt, tegen gemiddeld 8 (6) kwartalen voor een regime van verzwakking 

1 

2 

3 

1 2 3 
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van regime te veranderen. Ten tweede gaat de overgang van het ene regime naar een ander 
doorgaans gepaard met een passage via het intermediair regime (als dat bestaat). 

De statistische analyse bevestigt het bestaan van regimeovergangen tussen verschillende 
persistente posities die de verstrakking/versoepeling van de kredietverleningscriteria en de 
toename/afname van de vraag weerspiegelen. De activiteitsperiodes van de regimes sedert het 
begin van de enquête (2003) stemmen overeen met de economische geschiedenis, en dan vooral 
met de fase van kredietgroei in het midden van de jaren 2000 (versoepeling van de 
toekenningscriteria, toename van de vraag), de mondiale financiële crisis en de Europese 
overheidsschuldencrisis (verstrakking van de toekenningscriteria, verzwakking van de vraag). 

Volgens  het  model  is  momenteel  (in  het  vierde  kwartaal  van  2015)  voor  de  
kredietverleningscriteria aan de Belgische niet-financiële ondernemingen het regime van 
versoepeling actief. Deze objectieve indicatie van het model is belangrijk, gelet op de volatiliteit 
sedert meerdere kwartalen van de door de enquête afgegeven signalen. Daarbij moet echter 
worden opgemerkt dat de meest recente waarneming van de veranderingen van de 
toekenningscriteria (0 % in 2015K4, nettopercentages) heeft geleid tot een toename van de 
waarschijnlijkheid van het intermediaire (neutrale) regime, van ongeveer 6 % in het derde 
kwartaal  van  2015  tot  bijna  30  %  in  het  vierde  kwartaal.  Ook  voor  het  eurogebied  geldt  
momenteel een regime van versoepeling. Dit regime is sterker geworden (inzake 
waarschijnlijkheid) sedert medio 2012, toen de outright monetaire transacties (OMT) werden 
aangekondigd en de overheidsschuldencrisis begon weg te ebben. 

In vergelijking met de kredietverleningscriteria, is het verloop van de kredietvraag door de 
Belgische niet-financiële ondernemingen duidelijker. De veranderingen van de vraag zijn voor het 
vijfde opeenvolgende kwartaal positief en waren tijdens de twee laatste enquêtes relatief groot. 
Het model identificeert het huidige regime van toename dan ook met grote zekerheid. De 
resultaten zijn gelijklopend in het eurogebied, waar de vraagveranderingen sinds 2014 positief 
zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                         

van de vraag. Op dezelfde manier wordt de gemiddelde duur van een regime van verstrakking van de 
toekenningscriteria geraamd op 2 (7) kwartalen, terwijl die van een regime van versoepeling geraamd 
wordt op 9 (14) kwartalen. 
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VERANDERINGEN IN DE KREDIETVERLENINGSCRITERIA EN AFGEVLAKTE WAARSCHIJNLIJKHEID VAN DE REGIMES 
(nettopercentages van de banken die melding maken van een verstrakking van de kredietverleningscriteria 
(rechterschaal); waarschijnlijkheid (linkerschaal); 2003K1-2015K4) 
 
     

 

 

  
 
Bronnen: ECB, NBB. 
 

 

 

 
VERANDERINGEN IN DE KREDIETVRAAG EN AFGEVLAKTE WAARSCHIJNLIJKHEID VAN DE REGIMES 
(nettopercentages van de banken die melding maken van een toename van de vraag (rechterschaal); waarschijnlijkheid 
(linkerschaal); 2003K1-2015K4) 
 
     

 
 

Bronnen: ECB, NBB. 
 


