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De reactie van de bedrijfsinvesteringen en -financiering op negatieve cashflowschokken: de rol van 
bankrelaties 
 
NBB Working Paper nr. 87 – Research Series 
 
De paper onderzoekt of relaties met één bank bedrijven helpen liquiditeitstekorten te omzeilen tijdens 
periodes van ongunstige cashflowschokken. Volgens de economische theorie zijn kredietrelaties nuttig om 
problemen van informatie-asymmetrie tussen crediteurs en hun cliënten te overwinnen. Bijgevolg genieten 
bedrijven met diepgaande kredietrelaties (zijnde relaties met één kredietinstelling) misschien betere 
kredietvoorwaarden. De paper gaat na of de beschikbaarheid van bankleningen en de investeringsuitgaven 
worden beïnvloed door de keuze voor een relatie met één of met meerdere banken.  
 
We onderzoeken in het bijzonder de financiële situatie van de bedrijven en de toestand van hun 
investeringen in periodes van ongunstige cashflowschokken. Periodes van grote negatieve 
cashflowschokken worden gedefinieerd als periodes waarin de cashflow van het bedrijf aanzienlijk terugloopt 
ten opzichte van de kapitaalvoorraad van het bedrijf. Volgens onze bevindingen is het vooral tijdens die 
periodes waarschijnlijker dat financiële restricties een belemmering vormen en dat bedrijven een sterkere 
behoefte hebben aan externe financiering. Indien de bedrijven tijdens dergelijke periodes de 
liquiditeitsverhoudingen niet kunnen herstellen, door gebruik te maken van externe financiering, worden ze 
overmatig afhankelijk van interne liquiditeit (met andere woorden cashflow) en dienen ze de bestedingen, 
met inbegrip van de investeringsuitgaven, terug te schroeven. 
 
Ten eerste wordt onderzocht of bedrijven in periodes van ongunstige cashflowschokken met sterkere 
financiële restricties te kampen hebben. Uit onze ramingen van de cashflowgevoeligheid van de 
investeringen blijkt dat financiële restricties enkel tijdens die periodes een hinderpaal vormen. Vervolgens 
wordt nagegaan of de bedrijfsinvesteringen in die periodes verschillend reageren naarmate de bedrijven een 
relatie met één bank hebben. Hieruit blijkt dat ondernemingen die werken met één bank en bedrijven met 
relaties met meerdere banken dezelfde investeringsreactie op de cashflow vertonen tijdens periodes van 
ongunstige cashflowschokken. Dit wijst erop dat relaties met één bank niet speciaal nuttig zijn om in slechte 
tijden problemen ten gevolge van financiële restricties te verlichten.  
 
Ten tweede analyseren we rechtstreeks het liquiditeitsherstel na een ongunstige cashflowschok. Nagegaan 
wordt of de bedrijven extra krediet krijgen van hun banken dan wel gebruik maken van handelskrediet (dat 
kan worden beschouwd als een duurder substituut voor bankleningen). Onze resultaten geven aan dat 
bedrijven die extra bankleningen ontvangen, hun investeringsuitgaven in veel mindere mate verlagen. 
Vervolgens wordt aangetoond dat bedrijven die een relatie met één bank hebben, niet noemenswaardig 
hogere bedragen aan additionele bankkredieten krijgen dan bedrijven die met meerdere banken werken 
(ingeval ze extra bankleningen verkrijgen).  
 
Ten derde, en ten slotte, onderzoekt de paper de determinanten van de kans om extra bankkrediet te 
krijgen. Zo komt aan het licht dat bedrijven met één bank minder kans hebben steeds bankkrediet te 
ontvangen; deze kans is niet geringer in slechte tijden. De kans op bankkrediet in periodes van ongunstige 
cashflowschokken neemt veeleer toe naarmate het bedrijf groter en het oorspronkelijke leverage kleiner is.  
 
Alle resultaten samen leiden tot de conclusie dat een echte belemmering voor de investeringen in periodes 
van ongunstige cashflowschokken ontstaat wanneer de bedrijven zowel met een daling van de cashflow als 
met een inkrimping van het externe bankkrediet te kampen hebben. De tweede factor hangt meer af van de 
omvang en het oorspronkelijke leverage van het bedrijf dan van het aantal bankrelaties. 
 


