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Sectorconcentratie in kredietportefeuilles en economisch kapitaal 
 
NBB Working Paper nr. 105 – Research Series 

Het onvermogen om rekening te houden met diversificatie in de bancaire kredietportefeuilles was een 
belangrijke kritiek op de Bazel I regels van 1988 die de minimale kapitaalvereisten bepaalden. Tegelijkertijd 
maken de reglementaire solvabiliteitvereisten die worden geformuleerd in Pijler 1 van Bazel II van juni 2004 
nog altijd geen onderscheid tussen portefeuilles met verschillende diversificatieniveaus. Bazel II erkent 
echter wel dat de portefeuilles van banken mogelijk kredietrisicoconcentraties bevatten en daarom komt dit 
risico aan bod in het kader van het prudentiële toezicht onder Pijler 2. Gegeven deze vaststellingen stelt 
deze paper twee vragen. Ten eerste: leidt een toename van de sectorconcentratie in de bancaire 
kredietportefeuilles tot een significante toename van het economische kapitaal (gedefinieerd als "value-at-
risk" minus de verwachte verliezen)? Ten tweede: zijn er eenvoudige analytische technieken beschikbaar 
voor het meten van het economische kapitaal dat overeenstemt met verschillende niveaus van 
bedrijfssectorconcentratie in de portefeuilles van banken?  

Om het effect van het concentratierisico op het economische kapitaal te meten, berekenen we het 
economische kapitaal voor een reeks kredietportefeuilles met behulp van Monte Carlo simulaties. Het 
uitgangspunt is een referentieportefeuille die de sectorverdeling weerspiegelt van de totale kredieten in het 
Duitse bankwezen. Aangezien deze sectorale spreiding vergelijkbaar is met die in België, Frankrijk en 
Spanje, mag worden verwacht dat de voornaamste resultaten ook opgaan voor andere Europese landen. 
Beginnend met de referentieportefeuille worden zes opeenvolgende portefeuilles opgebouwd door de 
concentratie van kredieten in één specifieke sector geleidelijk te verhogen, tot een volledige concentratie van 
kredieten in deze sector in de zesde portefeuille. De intermediaire portefeuilles worden zodanig 
samengesteld dat twee ervan de sectorale samenstelling weerspiegelen van de portefeuille van 
ondernemingskredieten van bestaande Duitse banken. Vergeleken met de nationale referentieportefeuille 
kan het economische kapitaal, berekend aan de hand van simulaties, voor de intermediaire portefeuilles met 
37 p.c. toenemen, terwijl deze nog sterker toeneemt in het geval van de portefeuille geconcentreerd in één 
sector. Dit resultaat blijft standhouden in een aantal betrouwbaarheidsanalyses, wat erop wijst dat het 
noodzakelijk is om sectorconcentratie in rekening te brengen bij het meten van het kredietrisico.  

Uitgaande van de bevinding dat sectorconcentratie het economische kapitaal aanzienlijk kan doen 
toenemen, is het wenselijk om dit risico te meten met behulp van een analytische methode die geen gebruik 
maakt van rekenintensieve Monte Carlo simulaties. In dit kader analyseren we de nauwkeurigheid van een 
model opgesteld door Pykhtin (2004). Dit model bestaat uit een analytische benadering van het 
economische kapitaal in een multifactorieel model, dat toelaat de effecten van sectorconcentratie te 
incorporeren. We ontwikkelen een vereenvoudigde versie van het model, dat enkel inputdata vereist die op 
regelmatige wijze beschikbaar zijn voor banken en toezichthouders. Voor elke portefeuille vergelijken we het 
economische kapitaal berekend volgens de Pykhtinmethode met het economische kapitaal berekend op 
basis van simulaties. We concluderen dat de Pykhtinmethode goede resultaten oplevert in vergelijking met 
de Monte Carlo simulaties. Dat is een belangrijk resultaat, aangezien het erop wijst dat toezichthouders en 
banken het economische kapitaal van kredietportefeuilles relatief nauwkeurig kunnen ramen door gebruik te 
maken van een vrij eenvoudige formule en zonder een beroep te doen op rekenintensieve Monte Carlo 
simulaties. 


