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VERLOOP EN OMVANG VAN DE BANKKREDIETEN NAAR BEDRIJFSTAK  

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

De groei van de door niet-financiële ondernemingen aangewende bankkredieten is sinds 2015 
opnieuw aangetrokken, zij het met verschillen tussen de bedrijfstakken. Gemiddeld genomen was 
de  kredietgroei,  over  de  volledige  periode  van  het  derde  kwartaal  van  2015  tot  het  tweede  
kwartaal van 2016, relatief gematigd in de industrie (1,9 %), de bouwnijverheid (2,3 %) en de 
exploitatie van en handel in onroerend goed (3,1 %). Voor deze laatste twee takken vormt die 
ontwikkeling een vertraging in vergelijking met de groei van de bankleningen tijdens de 
voorgaande jaren. De toename van de opgenomen kredieten was beduidend groter in de 
informatie- en communicatiediensten (7,4 %) en in de bedrijfstak van de vrije beroepen en 
wetenschappelijke en technische activiteiten en van diverse diensten aan ondernemingen (7,9 %). 
In de handel, het vervoer en de horeca nam het aangewend uitstaand krediet over het geheel 
genomen echter af (-0,2 %). 

 
Groei van de kredietverlening door ingezeten banken aan niet-financiële ondernemingen, naar bedrijfstak 
(gemiddelde groeicijfers1 van het opgenomen krediet, in %) 
 

 2006-2008 2009-2015 
2015K3 -  

2016K2 

Industrie (ongerekend bouwnijverheid) 3,7 0,3 1,9 

Bouwnijverheid 13,3 3,8 2,3 

Handel, vervoer en horeca 4,8 0,5 -0,2 

Informatie en communicatie 4,6 3,2 7,4 

Exploitatie van en handel in onroerend goed 9,0 4,1 3,1 

Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische 
activiteiten; administratieve en ondersteunende 
diensten 26,7 -1,5 7,9 

 
Bron: NBB. 
1 Meetkundige gemiddelden op jaarbasis van de groei op kwartaalbasis. Tijdens het tweede kwartaal van 2012 en het vierde 

kwartaal van 2014 deed zich een reeksbreuk voor, waardoor deze niet in aanmerking worden genomen. 

 

De groei van de bankkredieten tijdens deze periode van één jaar vindt plaats tegen de 
achtergrond van een conjunctuuropleving. Het heterogene karakter van deze groei kan 
grotendeels worden verklaard door het feit dat de verbetering van de economische 
omstandigheden ook van tak tot tak verschilde, wat gevolgen had voor de vraag naar leningen in 
elk  van  de  branches.  Zo  kan  de  sterke  toename,  tussen  medio  2015  en  medio  2016,  van  de  
kredieten die worden aangewend door bedrijven die werkzaam zijn in de informatie- en 
communicatiesector worden gerelateerd aan de forse stijging van de toegevoegde waarde in die 
sector. Volgens de laatste schattingen van het INR is deze laatste tijdens dezelfde periode met 
6,4 % gestegen, tegen slechts 1,6 % in de handel, het vervoer en de horeca. 
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Afgezien van de verschillen die aan de conjunctuur kunnen worden toegeschreven, lijkt ook de 
afhankelijkheid van ondernemingen ten opzichte van bankkrediet, die kan worden benaderd door 
hun uitstaande bankkrediet te relateren aan de toegevoegde waarde naar sector, een heterogeen 
verloop te hebben opgetekend. Het uitstaand bankkrediet (uitgedrukt als percentage van de 
toegevoegde waarde) daalt reeds drie jaar in verschillende bedrijfstakken, waaronder de 
industrie, waarvan de schuldgraad ten opzichte van de banken sterk was toegenomen vóór het 
begin van de crisis in 2008. De minder snelle groei van het aangewend uitstaand krediet in 
vergelijking met de toename van de toegevoegde waarde tijdens de recente periode zou dus een 
verbetering van hun financiële positie kunnen weerspiegelen. Deze ontwikkeling is echter niet in 
alle sectoren zichtbaar. Met name de bankkredieten in de bouwnijverheid en de vastgoedsector 
bleven sneller stijgen dan hun toegevoegde waarde, zoals dat reeds voor het uitbreken van de 
crisis het geval was. Zo lijkt de afhankelijkheid van deze sectoren ten opzichte van het bankkrediet 
te zijn toegenomen.  

 

Ten slotte kan eveneens worden opgemerkt dat het uitstaand bankkrediet in verhouding tot de 
toegevoegde waarde aanzienlijk groter is in deze twee bedrijfstakken, en veel kleiner voor 
bedrijven in de informatie- en communicatiesector. Deze verschillen kunnen gedeeltelijk worden 
verklaard door de uiteenlopende omvang van de bedrijven. Ondernemingen in de bouwnijverheid 
en de vastgoedsector zijn doorgaans immers kleiner dan in de industrie en telecommunicatie. 
Kleinere ondernemingen zijn voor hun financiering in het algemeen afhankelijker van 
bankleningen, terwijl grotere ondernemingen vaker een beroep kunnen doen op 
marktfinanciering of, in voorkomend geval, op leningen of kapitaalinbreng afkomstig van 
verbonden ondernemingen. 

 


