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I. INTRODUCTIE 

De transmissie van het monetair beleid naar de reële economie kent verscheidene vormen. 

Door de toegenomen belangstelling vanwege de recente financiële en economische crisis 

hebben wij het ‘risk taking’ kanaal van monetaire transmissie, dat de nadruk legt op de 

perceptie en waardering van risico door de financiële en bancaire sector, tot onderwerp van 

onze masterproef gekozen. De relevantie en het bestaan van dit kanaal hebben immers 

slechts sinds de aanloop naar en het uitbreken van de recente financiële en economische 

crisis een grotere aandacht gekregen binnen het onderzoeksdomein van de monetaire 

economie. Onder andere door de evolutie van het financieel systeem en de prudentiële 

regulering, welke we in het theoretisch hoofdstuk verder zullen toelichten, is de 

belangstelling er echter voor gaan groeien. Het ophalen van externe fondsen door financiële 

intermediairs werd immers vergemakkelijkt en aangemoedigd door financiële liberalisering 

en innovatie. Daarnaast werd het gebruik van leverage instrumenten gestimuleerd. De 

ruimte voor meer risicogedrag en bijgevolg voor transmissie via dit kanaal werd verruimd. 

Voordien werd er in de literatuur weinig aandacht besteed aan dit transmissiekanaal. Het 

empirisch onderzoek naar het ‘risk taking’ kanaal staat dan ook nog op een laag pitje. Dit 

vormt meteen de belangrijkste motivatie voor de keuze van dit onderwerp.  

Het ‘risk taking’ kanaal kent twee vormen. Enerzijds kan een daling van de intrestvoeten en 

een toename van de geldhoeveelheid leiden tot een stijging van de waarde van activa en het 

kapitaal van banken, via een toename van de huidige waarde van toekomstige kasstromen. 

Dit zorgt ervoor dat de waarde van het onderpand van uitstaande leningen stijgt en de 

leverage van banken, gedefinieerd als totale activa over eigen vermogen, daalt. Analoog 

daalt het risico op de portefeuille van uitstaande leningen, wat de banken ertoe aanzet om 

het aanbod van leningen te verhogen of de intrestvoeten hierop te verlagen. Dit stimuleert 

de reële economie via een stijging van consumptie en investeringen, wat in de toekomst 

inflatoire gevolgen kan hebben.  

Anderzijds legt de tweede vorm van het ‘risk taking’ kanaal de nadruk op het risicogedrag 

van private investeerders: lagere intrestvoeten en een toename van de geldhoeveelheid 

initiëren een zoektocht naar meer risicovolle, kredietgerelateerde activa zoals ‘Collateralized 

Debt Obligations’ (CDO’s). Hierdoor worden banken geconfronteerd met een grotere 

liquiditeit aangezien ze hun leningen gemakkelijker kunnen herverpakken en verkopen in 



 2 

secundaire markten. Dit zet banken er opnieuw toe aan om hun aanbod van leningen te 

verruimen of de intrestvoeten erop te verlagen, wat eveneens positieve gevolgen heeft voor 

de reële economie.  

In deze masterproef zullen wij echter theoretisch voornamelijk de eerste vorm toelichten en 

is de bespreking van de tweede vorm van marginaal belang. Wat het empirisch onderzoek 

betreft, zullen we ons uitsluitend richten op de eerste vorm. We analyseren het bestaan en 

de macro-economische gevolgen van ‘risk taking’ van banken in de Eurozone, omdat er tot 

nu toe nauwelijks empirisch onderzoek is gevoerd met betrekking tot de Eurozone. Het 

empirisch werk wordt in twee fasen opgesplitst. De eerste fase van het transmissiekanaal 

betreft de invloed van het monetair beleid op het risicogedrag van banken. Meer specifiek 

zullen wij voor de eerste fase de impact nagaan van monetaire beleidsintrestvoeten op 

leningsstandaarden van banken. We testen de hypothese of expansief monetair beleid 

banken ertoe aanzet hun leningsstandaarden te versoepelen ten gevolge van een verhoogd 

risicogedrag.  Bovendien maken we een onderscheid tussen leningen aan huishoudens voor 

consumptie, hypotheek- en bedrijfsleningen om na te gaan of het monetair beleid de 

leningsstandaarden van verschillende soorten leningen in dezelfde mate beïnvloed. We 

controleren hierbij uiteraard voor andere transmissiekanalen en gaan tevens het belang van 

concurrentie tussen banken na.  

Naast de impact van het monetair beleid, welke onze fundamentele onderzoeksvraag is om 

de eerste fase van het ‘risk taking’ kanaal te testen, gaan we ook de invloed na van 

wijzigingen in de lange termijn intrestvoeten en hoe de recente financieel-economische 

crisis de leningsstandaarden van banken beïnvloedt. Hierbij vermoeden wij dat lagere lange 

termijn intrestvoeten, los van de stand van het monetair beleid, leiden tot een afname van 

de rendabiliteit van bedrijfs- en overheidsobligaties aangehouden op de bankbalansen, wat 

de banken ertoe aanzet te investeren in meer risicovolle activa i.e. leningen aan de private 

sector (cf. Peersman, 2011). Naast het ‘risk taking’ kanaal, zou ‘risk taking’ gedrag m.a.w. 

kunnen worden geïnitieerd door lage lange termijn intrestvoeten eerder dan een lage 

monetaire beleidsrente. Er is in de literatuur geen consensus of nu juist korte of lange 

termijn intrestvoeten determinerend zijn voor het ‘risk taking’ gedrag van banken. Wij 
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vinden dat, in tegenstelling tot het grootste deel van de bestaande empirische literatuur1, 

vooral lagere lange termijn intrestvoeten een hoger risicogedrag bij banken initiëren m.b.t. 

bedrijfs- en hypotheekleningen. Daarnaast verwachten we dat banken in de recente crisis 

hun leningsstandaarden automatisch verscherpen, los van de stand van het monetair beleid 

of lange termijn intrestvoeten. In onze empirische resultaten zien we dan ook dat de impact 

van zowel korte als lange termijn intrestvoeten op leningsstandaarden van banken wijzigt 

tijdens de crisis. Door bijkomend te controleren voor de impact van lange termijn 

intrestvoeten en het uitbreken van de crisis op dit transmissiekanaal hopen wij een bijdrage 

te leveren aan de bestaande academische literatuur. Dergelijke onderzoeksvragen zijn 

immers nog niet behandeld voor de Eurozone in haar geheel. 

De tweede fase van dit transmissiekanaal betreft de impact van een verhoogd risicogedrag 

van banken op de reële economie, i.e. op output en prijzen. In een tweede stap trachten we 

dan ook de reële macro-economische gevolgen van ‘bank risk taking’ te bepalen. In welke 

mate dragen versoepelingen in de leningsstandaarden van banken bij tot een hogere BBP-

groei en toekomstige inflatie? Hierbij worden we echter met een bijkomende moeilijkheid 

geconfronteerd aangezien we leningsstandaarden van banken niet enkel als risicogedrag 

kunnen beschouwen. Zo kunnen banken hun leningsstandaarden versoepelen wanneer de 

kredietwaardigheid van hun ontleners toeneemt, los van hun effectieve incentives om meer 

risico’s te nemen. Wanneer we de impact van een wijziging in de leningsstandaarden op de 

reële economie wensen na te gaan, dienen we dus ook te controleren voor de invloed van 

componenten van de bankbalansen (e.g. kapitaal en deposito’s) en andere monetaire 

transmissiekanalen. We merken op dat we beperkt zijn in het opnemen van bijkomende 

verklarende variabelen aangezien we slechts over een relatief klein aantal observaties 

beschikken en we voldoende vrijheidsgraden in de econometrische schatting wensen te 

behouden. Vandaar dat de groei van het volume leningen eveneens in een volgende 

specificatie als afhankelijke variabele wordt gehanteerd om het bestaan van de tweede fase 

van het ‘risk taking’ kanaal in de Eurozone te verifiëren. Een sterkere leningsgroei heeft 

immers steeds positieve gevolgen voor de reële macro-economische activiteit. 

                                                        
1
 Ioannidou, Ongena en Peydró (2009), Jiménez, Ongena, Peydró & Saurina (2011), Maddaloni en Peydró 

(2010). 
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De rest van deze masterproef is als volgt ingedeeld. In sectie II bespreken we het theoretisch 

kader van het ‘risk taking’ kanaal van monetair beleid waarbij we naast een traditionele 

analyse van de transmissie ook nagaan welke factoren de intensiteit van het kanaal 

beïnvloeden. Vervolgens gaan we ook dieper in op de implicaties voor het monetair beleid 

en de prudentiële regulering. In sectie III geven we een overzicht van de bestaande 

empirische literatuur waarbij we de verschillende onderzoeksmethoden en bekomen 

resultaten kort toelichten. In sectie IV volgt een beschrijving van de gehanteerde data en 

empirische strategie. Sectie V geeft de resultaten weer van de verschillende regressies 

waarbij we net als in sectie III een opdeling maken tussen eerste en tweede fase van het 

kanaal. Sectie VI ten slotte concludeert. Tabellen en figuren zijn terug te vinden in sectie VII. 

II. THEORETISCHE LITERATUUR 

In dit hoofdstuk lichten we het theoretisch kader van het ‘risk taking’ kanaal van monetaire 

transmissie toe. Vooreerst geven we een definitie en uiteenzetting van dit kanaal om goed 

het onderscheid met andere transmissiekanalen te kunnen maken. Daarna volgt er een meer 

gedetailleerde bespreking van de eerste en tweede fase van dit kanaal. Om de theorie 

omtrent het risicogedrag van banken zo volledig mogelijk weer te geven gaan we in 

paragraaf 3 na welke factoren de intensiteit van het kanaal beïnvloeden of kunnen wijzigen. 

In paragraaf 4 geven we tot slot aan hoe de combinatie van monetair beleid en prudentiële 

regulering het transmissiekanaal in goede banen kan leiden en kan vermijden dat 

risicogedrag zich vertaalt in het nemen van excessieve risico’s. 

1. Definitie en bespreking van het ‘risk taking’ kanaal van monetaire transmissie 

Borio en Zhu (2008) definiëren het ‘risk taking’ kanaal van monetair beleid als de impact van 

wijzigingen van de beleidsrente op de perceptie of tolerantie van risico en bijgevolg op de 

graad van risico van portfolio’s, de waardering van activa en de condities van 

kredietverlening. Dit kanaal kan zich volgens de auteurs op minstens drie manieren 

manifesteren. Hieronder worden deze uiteengezet.   

1. a) De waarde van activa en inkomsten  

Een eerste manier verloopt via de waarde van activa, inkomsten van banken en kasstromen. 

Lagere monetaire beleidsrentevoeten kunnen leiden tot een hogere risicotolerantie omdat 

ze ervoor zorgen dat de waarde van onderpand (activa), inkomsten en winsten toenemen. 
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Deze verhoogde opbrengsten zetten banken ertoe aan om hun leningsactiviteit te verhogen 

of de intrestvoetspread op de nieuwe uitgegeven leningen te verlagen wat aldus de reële 

economie stimuleert. Er dient echter een cruciaal onderscheid gemaakt te worden tussen 

het ‘risk taking’ kanaal en het ‘balance sheet’ kanaal - ook wel de financiële accelerator 

genoemd - dat een gelijkaardig patroon volgt. Hoewel risico in het ‘balance sheet’ kanaal tot 

op zekere hoogte endogeen geprijsd kan worden door de onderlinge samenhang tussen de 

externe financieringspremie, de financieringsstructuur van ondernemingen en de kans op 

faling (‘default’)2, is de manier waarop risicogedrag in dit transmissiekanaal kan beïnvloed 

worden beperkt. Er stellen zich immers drie restricties (Borio & Zhu, 2008). Ten eerste is de 

waarneming van veranderingen in de perceptie en tolerantie van risico een onontbeerlijk 

element van het ‘risk taking’ kanaal. In het ‘balance sheet’ kanaal is dit onmogelijk wegens 

de assumptie van risiconeutraliteit. Er is nergens sprake van een ‘default risk premium’, een 

risicopremie die beleggers bovenop de risicovrije rente vragen ter compensatie van 

onzekere toekomstige opbrengsten, aangezien men ervan uitgaat dat financiële 

intermediairs risiconeutraal zijn. Verder wordt er in het verhaal van de financiële accelerator 

geen ruimte gelaten voor een mogelijk compositorisch effect in het risicogedrag van banken 

omdat alle investeringsprojecten als homogeen beschouwd worden. Tot slot speelt de kans 

op faling slechts een arbitraire rol in het ‘balance sheet’ kanaal. Banken worden puur gezien 

als transfererende instellingen die fondsen en opbrengsten overbrengen en elk 

idiosyncratisch risico kunnen weg diversifiëren; bijgevolg kunnen ze nooit winsten boeken, 

maar ook niet falen.3 Een compositorisch effect in het risicogedrag van banken en de kans op 

faling zijn echter wel cruciale elementen van het ‘risk taking’ kanaal. 

1. b) Het ‘search for yield’ effect 

Een tweede wijze waarop het ‘risk taking’ kanaal kan plaatsgrijpen is via het zogenaamde 

‘search for yield’ effect, waarbij intermediairs meer risico gaan nemen om bepaalde 

vooropgestelde opbrengstvoeten te realiseren. Deze laatste kunnen te wijten zijn aan de 

aard van het financieel contract. Pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen moeten 

bijvoorbeeld typisch verplichtingen nakomen met een vooraf vastgelegde lange termijn 

                                                        
2

 De externe financieringspremie wordt immers bepaald o.b.v. de financieringsstructuur en het 
faillissementsrisico van ondernemingen en vormt hier bijgevolg een weergave van (Bernanke & Gertler, 1995). 
3
 Langs de zijde van de ontleners is faling wel mogelijk, maar hier ontbreekt de link tussen het falen van 

ondernemingen en de resultaten hiervan voor banken en meer algemeen de economie. Ook dit is echter een 
essentieel onderdeel van het ‘risk taking’ kanaal. 
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rente. Wanneer intrestvoeten laag zijn, dienen financiële instellingen in meer risicovolle 

effecten te investeren om een bepaalde opbrengst te realiseren. Is het monetair beleid 

restrictief en gaan de rentevoeten omhoog, dan kan het investeren in risicovrije activa 

voldoende zijn om de rente van het contract te behalen. Men kan verwachten dat de impact 

van het ‘risk taking’ kanaal sterker zal zijn wanneer de kloof tussen de markt- en 

nagestreefde rentes groter is en in het geval van erg lage intrestvoeten. Immers, hoe dichter 

de intrestvoet bij de ondergrens (‘lower bound’), hoe beperkter de mogelijkheid om 

intrestvoeten op de “goedkoopste” passiva te verlagen en dus hoe lager de intrestmarge 

(winst).  

1. c) De communicatiestrategie en reactiefunctie van de centrale bank 

Ten derde kan het monetair beleid het risicogedrag van banken beïnvloeden met behulp van 

haar communicatiestrategie en reactiefunctie. Risicopremies kunnen worden gedrukt 

wanneer onzekerheid wordt gereduceerd. Transparantie over en toewijding ten aanzien van 

het huidig en toekomstig beleid dragen hier positief tot bij; men spreekt van een 

“transparantie-effect”. Bovendien kan de perceptie dat de reactie van de centrale bank 

effectief is in het afwenden van grote neerwaartse risico’s een asymmetrische impact van 

het monetair beleid op het gedrag van banken tot gevolg hebben. Hierbij zou ‘risk taking’ in 

relatief sterkere mate worden aangemoedigd na een rentedaling dan ontmoedigd na een 

rentestijging; er is dan sprake van een “verzekeringseffect”.  

Het ‘risk taking’ kanaal van monetair beleid kan dus meerdere dimensies aannemen. Een 

indirecte invloed van monetaire beleidswijzigingen op het risicogedrag van banken kan tot 

uiting komen via de impact van wijzigingen in de beleidsrente op de waarde van bankactiva 

en/of op opbrengsten (‘search for yield’). De centrale bank kan tevens een directe invloed 

uitoefenen op ‘risk taking’ via haar communiestrategie en reactiefunctie. De manier waarop 

het transmisschiemechanisme precies plaatsgrijpt bekijken we van naderbij in de volgende 

sectie. In eerste instantie beschouwen we hoe het monetair beleid het risicogedrag van 

banken beïnvloedt via de impact op balanscomponenten. Dit is de eerste fase van het 

transmissiemechanisme. In tweede instantie bekijken we hoe deze wijzigingen in het 

risicogedrag van banken een weerslag uitoefenen op de reële economie. Dit betreft de 

tweede fase van het ‘risk taking’ kanaal. 
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2. Verloop van de transmissie binnen het ‘risk taking’ kanaal 

2. a) Impact van monetair beleid op risicogedrag (eerste fase) 

De stand van het monetair beleid kan op verscheidene manieren een impact uitoefenen op 

het risicogedrag van banken. Ten eerste beïnvloeden variaties in de monetaire beleidsrente 

de korte termijn intrestvoeten en bijgevolg hebben ze een rechtstreekse impact op de 

winstgevendheid van financiële intermediairs (Adrian & Shin, 2009). Om dit verband te 

verduidelijken, lichten we twee begrippen, de netto intrestmarge en de termijnspread, 

nader toe aangezien beide belangrijke indicatoren zijn van de winstgevendheid en de 

kapitaalbasis van financiële instellingen. Leningen uitgegeven door banken hebben typisch 

een langere looptijd dan de passiva waarmee deze leningen gefinancierd worden. Om de 

marginale winstgevendheid van een extra dollar aan leningen te bepalen, wordt dan ook 

vaak gebruik gemaakt van de termijnspread of de helling van de yield curve. Een wijziging in 

de monetaire beleidsrente leidt tot een wijziging in de termijnspread wat op zijn beurt de 

winstgevendheid van banken beïnvloedt. Terwijl de termijnspread de winstgevendheid van 

een marginale lening aangeeft, is de netto intrestmarge een gemiddeld concept dat van 

toepassing is op alle activa en passiva van de bankbalans. De netto intrestmarge van een 

bank is het verschil tussen de totale intrestinkomsten op haar activa en de totale 

intrestbetalingen op de passiva van haar balans. De netto intrestmarge bepaalt de 

winstgevendheid van het uitgeven van leningen en een verhoging ervan leidt tot een 

toename van de actuele waarde van het inkomen van de bank, wat op zijn beurt aanleiding 

geeft tot een groter bankkapitaal in de toekomst.  

Expansief monetair beleid doet niet enkel de inkomsten en winsten van financiële 

intermediairs toenemen, maar leidt tevens tot een stijging in de waarde van activa en 

onderpand. Adrian en Shin (2009) argumenteren dat lagere intrestvoeten ten gevolge van 

expansief monetair beleid een positieve schok in de waarde van de activa op de bankbalans 

initiëren waardoor de kapitaalpositie van de banksector versterkt wordt. Een lagere 

beleidsrente initieert immers een verlaging in de verdisconteringsfactor waardoor de prijs of 

de waarde van het actief stijgt. De waarde van passiva van banken wijzigt eveneens door de 

‘mark-to-market’ effecten van hun schuld4. Deze wijziging zal echter beperkt zijn waardoor 

                                                        
4
 ‘Mark-to-market’ of ‘fair value accounting’ is een waarderingstechniek waarbij de waarde van activa en 

passiva op de bankbalans bepaald wordt door hun ‘fair value’, gebaseerd op de huidige marktprijs. Bij een 
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Adrian en Shin (2009) veronderstellen dat een toename van de activawaarden volledig 

doorstroomt in een toename van het bankkapitaal. Aangezien de bank een bepaalde 

leverage heeft, zal de procentuele stijging in de waarde van het kapitaal aldus veel groter 

zijn dan de procentuele stijging van de activawaarde5.  

Zowel veranderingen in de termijnspread en netto intrestmarge als deze in de waarde van 

activa en kapitaal hebben een invloed op de bereidheid en capaciteit van de bancaire sector 

voor het nemen van risico. Zo wordt door de kapitaalversterking (t.g.v. de opwaardering van 

activa) de ‘Value-at-Risk’ beperking6 afgezwakt, wat de financiële sector ruimte geeft om 

meer risicovolle effecten aan te houden of, gelijkaardig, het aanbod van leningen te 

vergroten door additionele schulden aan te gaan. Er is m.a.w. een daling in de leverage van 

banken, wat aanleiding geeft tot een reservecapaciteit op de bankbalans die benut wordt 

om het aandeel van risicovolle activa op de bankbalans te verhogen tot de ‘Value-at-Risk’ 

beperking opnieuw geldt (weliswaar bij een kapitaalniveau met hogere intrinsieke waarde). 

Additioneel zullen ook private investeerders, wanneer intrestvoeten laag zijn, op zoek gaan 

naar meer risicovolle, kredietgerelateerde activa met een hogere opbrengst - dit is de 

tweede vorm van het ‘risk taking’ kanaal (cf. introductie). Dit zorgt ervoor dat banken hun 

leningen gemakkelijk kunnen herverpakken en securitizeren en aldus met een grotere 

liquiditeit geconfronteerd worden. Deze reservecapaciteit van liquiditeit kan opnieuw 

gebruikt worden om het volume aan leningen te vergroten of de intrestvoetspread te 

verlagen en werkt m.a.w. meer ‘risk taking’ in de hand (Rajan, 2005). 

Tot hiertoe werd steeds geopperd dat een lage monetaire beleidsrente tot meer 

risicogedrag leidt. Volgens Dell’Ariccia, Laeven en Marquez (2010) kan echter net het 

omgekeerde het geval kan zijn. Een nuancering voor de “klassieke wijze van transmissie” 

vindt men in een standaard risicoverplaatsing of ‘risk-shifting’ probleem dat zich afspeelt op 

de passivazijde van de bankbalans. Expansief monetair beleid verlaagt de kosten voor de 

                                                                                                                                                                             
‘mark-to-market’ boekhouding kan de waarde van de balanscomponenten frequent wijzigen wanneer de 
marktcondities veranderen. Een traditionele boekhouding, waarbij effecten aan boekwaarde worden 
gewaardeerd, is daarentegen veel stabieler en eenvoudiger om uit te voeren, maar reflecteert geenszins de 
geldende marktwaarde. 
5
 Veronderstel volgende fictieve bankbalans: totale activa = 100, schulden = 60 en kapitaal = 40. De leverage is 

hierbij = 100/40 = 2,5. Door een daling van de beleidsrente neemt de waarde van de totale activa met 40 toe 
(i.e. een stijging van 40%) en deze waardevermeerdering stroomt door in het kapitaal van de bank (i.e. een 
stijging van 100%). De nieuwe leverage ratio is aldus gedaald naar 140/80 = 1,75. 
6
 De ‘Value-at-Risk’ beperking stelt dat een voldoende grote kapitaalbuffer moet worden aangehouden om de 

kans op faillissement van de intermediair onder een bepaalde benchmark te houden. 
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passiva van banken. Dit verhoogt de bankwinst en creëert aldus een incentive om het 

risicogedrag te beperken om deze winsten op te strijken.  

2. b) Impact van balanswijzigingen en risicogedrag op de reële economie (tweede 

fase) 

Zoals hierboven uiteengezet is de bereidheid van banken om leningen toe te kennen dus 

positief geassocieerd met de omvang van hun balans. Daarnaast zorgt een boost in het 

bankkapitaal (t.g.v. een bredere netto intrestmarge) of een gelijkaardige daling in de 

leverage voor meer mogelijkheid tot het uitgeven van nieuwe leningen aangezien de 

marginale lening, die aanvankelijk niet mogelijk was, nu uitvoerbaar wordt door de grotere 

risicodragende capaciteit van de bank. De bereidheid en capaciteit van de bancaire sector 

voor het nemen van risico’s heeft dus belangrijke gevolgen voor de reële economische 

activiteit. Continue lage korte termijn intrestvoeten impliceren een steilere yield curve voor 

een bepaalde periode, een hogere netto intrestmarge in de toekomst en aldus hogere 

risiconemende capaciteit van de banksector. Een hogere leningsactiviteit leidt op zijn beurt 

tot meer investeringen en consumptie waardoor het BBP toeneemt en mogelijks 

toekomstige inflatie initieert. Het omgekeerde geldt voor een inverse yield curve, die een 

teken is van een lagere balansgroei en verminderde risiconemende capaciteit en, in het 

verlengde, een lagere reële activiteit.  

3. Factoren die de intensiteit van het ‘risk taking’ kanaal beïnvloeden 

Na beide fases van het monetaire beleidskanaal toegelicht te hebben, wensen we, om het 

theoretische kader zo volledig mogelijk weer te geven, dieper in te gaan op verschillende 

factoren die de intensiteit van het kanaal kunnen beïnvloeden of reeds hebben beïnvloed. 

Een aantal externe factoren zoals eigenschappen van financiële markten en instellingen 

kunnen immers het ‘risk taking’ gedrag van banken en bijgevolg het transmissiekanaal 

wijzigen. We merken op dat de meerderheid van de hieronder besproken elementen niet 

meer terugkomen in het empirisch gedeelte van ons onderzoek, maar er wel toe bijdragen 

om een beter beeld te vormen van de achtergrond tegen dewelke het ‘risk taking’ gedrag 

van financiële intermediairs tot stand komt en dus hoe de weerslag van monetair beleid 

hierop kan wijzigen. De verschillende opgesomde factoren kunnen immers de risico-

incentives van banken versterken en door dit verhoogd ‘risk taking’ gedrag is er ook meer 

ruimte voor het monetair beleid om via dit transmissiekanaal een bepaalde invloed uit te 
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oefenen op de reële economie. Om de context van het ‘risk taking’ kanaal verder te 

schetsen, gaan we vooreerst in op de evolutie en de gewijzigde structuur van het financiële 

systeem, waarbij de opkomst van de securitizatie-activiteit en een verschuiving in de 

incentives van managers van financiële instellingen centraal staan. Deze hebben immers 

bijgedragen tot het toegenomen belang van het ‘risk taking’ kanaal. Vervolgens gaan we de 

impact na van de toegang tot liquiditeit op zowel de eerste als de tweede fase van het 

kanaal. Er is immers een belangrijke wisselwerking tussen de toegang tot liquiditeit voor 

banken, de stand van het monetair beleid en het risicogedrag van banken. Daarna komen de 

effecten van kapitaalregulering, beperkte aansprakelijkheid, dividendbetalingen en 

depositogarantie aan bod. Dit zijn immers belangrijke elementen van de wetgevende  en 

reglementaire omgeving waarin banken opereren die elk de bereidheid en capaciteit van 

banken voor het nemen van risico’s sterk beïnvloeden en aldus de intensiteit van het ‘risk 

taking’ kanaal kunnen wijzigen.  

3. a) Toegenomen securitizatie-activiteit en de positie van banken 

Volgens Rajan (2005) zijn technologische vooruitgang, deregulering en institutionele 

wijzigingen de belangrijkste factoren die voor ingrijpende veranderingen in het financieel 

landschap gezorgd hebben. Door technologische vooruitgang is betrouwbare informatie 

tijdig beschikbaar voor een breder spectrum van partijen en is de noodzaak tot nauwe 

monitoring afgenomen, wat voor banken de kosten verlicht. Ook communicatiekosten 

werden erdoor gereduceerd, wat de globalisering in de financiële sector in de hand heeft 

gewerkt. Een meer geglobaliseerde financiële sector bevordert deregulering en 

institutionele veranderingen. Financiële markten zijn steeds groter en opener en er wordt 

meer en meer beroep gedaan op niet-traditionele producten en tegenpartijen. Een 

belangrijk kenmerk van de “nieuwe financiële wereld” is dan ook dat de securitizatie-

activiteit erg is toegenomen. Dit proces creëert nieuwe financiële producten: leningen en 

andere activa worden samengebundeld en verkocht als individueel effect ofwel opgedeeld in 

tranches die verschillen in looptijd, liquiditeit, risico en bestemd zijn voor een ander publiek. 

Banken spelen een cruciale rol in deze financiële innovatie. De introductie van in de markt 

nog onbekende producten is immers moeilijk en kan het best gebeuren via klanten met wie 

de bank een langer lopende relatie heeft. Banken vervullen dan de functie van leveranciers 
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van professioneel advies. Zeker in een context van groeiende complexiteit van het systeem 

en aanbod aan informatie, zullen beleggers zich hierop willen beroepen.  

Een nog belangrijker gegeven is echter dat banken belangrijke actoren zijn in de transfers 

van risico’s. Zij halen activa van hun balans om zich van bepaalde risico’s vrij te stellen en 

plaatsen deze bij partijen die hier naar op zoek zijn en wiens balans in theorie groot genoeg 

is om deze te absorberen7. Ondertussen kunnen ze zich zelf toeleggen op het beheer van 

nieuwe producten om een comparatief voordeel te halen t.o.v. concurrenten. Bovendien 

leidt het securitizeren van activa (leningen) tot een grotere liquiditeitstoegang voor banken, 

via de verkoop van de effecten op secundaire markten, wat op zijn beurt kan gebruikt 

worden om additionele risico’s te nemen door het toekennen van nieuwe, risicovolle 

leningen (supra, p. 8). In deze “nieuwe financiële wereld” genieten banken door de 

toegenomen securitizatie-activiteit en hun gewijzigde positie dus meer mogelijkheden om 

additionele risico’s aan te gaan, waardoor ook de transmissie volgens het ‘risk taking’ kanaal 

versterkt is.  

3. b) Evolutie en belang van incentives 

Eigen aan de nieuwe structuur van het financieel systeem is ook een verschuiving in de 

incentives van managers van financiële instellingen. Het aandeel van zogenaamde 

‘investment managers’, die aan het hoofd staan van beleggingsfondsen eerder dan van 

banken, is sterk toegenomen. Correcte incentives voor bankmanagers zaten ingebed in het 

traditionele banksysteem: te veel risico nemen kon snel schade toebrengen aan de reputatie 

van een bank en depositohouders wegjagen. De dreiging van een dergelijk scenario volstond 

om managers voorzichtig te laten handelen. De structuur van de incentives van ‘investment 

managers’ is echter erg verschillend van die van bankmanagers. Omdat beleggers 

gemakkelijk hun geld bij concurrerende fondsen kunnen onderbrengen, moeten ‘investment 

managers’ de motivatie hebben om op zoek te gaan naar de “beste” beleggingen; hoge 

returns trekken immers klanten aan. Om deze motivatie goed te krijgen, is men 

vergoedingen van ‘investment managers’ gaan koppelen aan opbrengsten. Hogere 

opbrengsten kunnen echter worden bekomen door het aangaan van extra risico (weliswaar 

wanneer het genomen risico zich niet effectief voordoet). Om dit risicogedrag in te perken, 

                                                        
7
 De recente financiële crisis heeft ons echter geleerd dat de balanssterkte van deze tegenpartijen onvoldoende 

was om de talrijke risico’s te absorberen. 
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worden de prestaties van de managers vergeleken met die van concurrenten die ruwweg 

dezelfde strategie volgen. Deze vergelijking kan dan weer perverse incentives creëren. Ten 

eerste kunnen managers door het nemen van risico’s die nauwelijks waarneembaar zijn voor 

beleggers doen uitschijnen dat ze, voor een gegeven niveau van risico, hun concurrenten 

overtreffen in termen van opbrengsten. Het gaat dan meestal om beleggingen die het 

grootste deel van de tijd een positieve opbrengst opleveren en slechts met een lage 

waarschijnlijkheid een bovenmatig verlies kunnen toebrengen, ook wel ‘tail risks’ genoemd8. 

Een tweede pervers effect is dat van ‘herding’, letterlijk samentroeping of kuddegedrag. 

Wanneer de evaluatie van fondsmanagers bijvoorbeeld gebeurt a.d.h.v. de vergelijking met 

een benchmark beursindex, dan hebben zij de incentive om, als een soort verzekering, 

aandelen te kopen die in deze index opgenomen zijn. Een negatieve beoordeling zal slechts 

voorvallen wanneer men extreem onder de markt presteert, niet wanneer de index in haar 

geheel naar beneden gaat. Dit verschijnsel doet activaprijzen afwijken van hun 

fundamentele waarden. Precies een correctie van deze waarden kan een situatie uitlokken 

waarin ‘tail risks’ worden getriggerd en grote verliezen worden geleden.  

Naast de verschuiving van bankmanagers naar ‘investment managers’, kunnen we opmerken 

dat ook de drijfveren van private investeerders een deel van de oorzaak vormen van de 

gestegen graad van risico in ons systeem. Ook bij hen ontbreekt immers de incentive om 

‘investment managers’ aan te sporen voorzichtige en dus minder rendabele 

beleggingsstrategieën na te streven. Hoe meer beleggers door korte termijn winsten van 

fondsen worden aangetrokken, des te meer de gemiddelde kosten per individuele belegger 

gedrukt kunnen worden. Overigens bestaat er geen kanaal waarlangs private investeerders 

managers kunnen penaliseren, zelfs al zouden hun incentives wel goed zitten (Rajan, 2005).  

De hierboven aangehaalde distorsies worden geïntensiveerd door lage intrestvoeten. Er 

ontstaat als het ware een acceleratie-effect van monetair beleid op de incentives van 

managers en investeerders. Bij een lage monetaire beleidsrente zullen 

verzekeringsmaatschappijen bijvoorbeeld op zoek gaan naar risicovollere en dus hoger 

                                                        
8
 Een goed voorbeeld hiervan zijn kredietderivaten zoals de ‘credit default swaps’ die kopers verzekeren tegen 

de ‘default’ van de uitgever(s) van de onderliggende obligatie(s). Financiële instellingen die deze verzekeringen 
uitgeven, halen stelselmatig opbrengsten uit de premies die afnemers dienen te betalen, terwijl de kans dat ze 
de verzekering effectief zullen moeten uitbetalen klein is. Zo lijkt het alsof ze tegen laag risico hoge 
opbrengsten weten te verkrijgen, wat de incentive van managers om meer en meer van dergelijke producten 
aan te schaffen enkel maar aanmoedigt. 
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renderende beleggingen om hun verplichtingen te kunnen nakomen. Bij managers van 

hedge funds is het salaris typisch gebonden aan de meeropbrengst die men weet te 

realiseren boven een minimale nominale opbrengst. Wanneer intrestvoeten hoog zijn, kan 

zelfs door veilige beleggingen een hoge opbrengst en bijgevolg verloning bekomen worden. 

Zijn ze laag, dan is dit minder waarschijnlijk en worden managers gestimuleerd om 

risicovoller te beleggen. Dit mechanisme stemt dus volledig overeen met het ‘search for 

yield’ effect van Borio en Zhu (2008). De wijzigingen in de incentives van managers van 

financiële instellingen, door de verschuiving van bankmanagers naar ‘investment managers’, 

alsook van private investeerders zorgt er dus voor dat het monetair beleid een potentieel 

grotere impact heeft op het ‘risk taking’ gedrag van banken en aldus de transmissie via dit 

kanaal intensiveert. 

3. c) De rol van liquiditeit 

Het transmissiemechanisme kan tevens aangesterkt worden door het verband tussen 

liquiditeit en ‘risk taking’ gedrag van banken. De definitie van liquiditeit behelst een dubbele 

betekenis: cash liquiditeit en marktliquiditeit (Borio & Zhu, 2008). De eerste betreft het 

vermogen om cashflow verbintenissen na te komen, ofwel via de verkoop van activa ofwel 

via de toegang tot externe financiering. Marktliquiditeit betreft de mogelijkheid om een 

actief op korte termijn te verhandelen zonder dat dit een substantiële impact heeft op de 

prijs ervan. Een zwakkere perceptie van en hogere tolerantie t.o.v. risico versoepelen de 

toegang tot externe financiering (cash liquiditeit) en vergemakkelijken het verhandelen van 

activa op de markt (marktliquiditeit). Zo vinden ook Acharya en Naqvi (2010) dat 

risicogedrag van bankmanagers gestuwd wordt door overvloedige liquiditeiten in het 

financieel systeem omdat deze het scenario van een liquiditeitstekort veraf doen lijken. Hun 

studie toont aan dat het misprijzen van risico in de leningenportefeuille zich enkel voordoet 

als de bank overspoeld wordt met liquiditeit (onder de vorm van deposito’s). Dit komt 

omdat de manager, door deze overvloedige liquiditeit, te weinig gewicht toekent aan de 

situatie waarin de bank in de toekomst een liquiditeitstekort heeft. Met andere woorden, 

overvloedige liquiditeit kan de manager ertoe aanzetten om de risico’s van projecten te 

onderwaarderen en het leningsvolume te vergroten. Deze verhoging van liquiditeit werkt 

dus op zijn beurt nog meer ‘risk taking’ in de hand. Er bestaat m.a.w. een onderling 

terugwerkend versterkend effect tussen liquiditeit en ‘risk taking’ gedrag. Op die manier kan 
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de link gelegd worden met het ‘risk taking’ kanaal van monetaire transmissie: lage 

monetaire beleidsintrestvoeten die de liquiditeit in het systeem verruimen, kunnen net via 

deze liquiditeitssurplussen extra risicozoekend gedrag teweegbrengen. 

Naast de mogelijke invloed op ‘bank risk taking’, kan de beschikbare hoeveelheid liquiditeit 

en meer specifiek een tekort aan liquiditeit in het systeem van belang zijn voor de 

overdracht van problemen in de financiële sector, veroorzaakt door het nemen van te veel 

risico, naar de reële economie. Zoals reeds aangehaald (supra, p. 10) vormen banken 

vandaag een kernschakel in de structuur van het financieel systeem en is hun risicogedrag 

mee gegroeid met de evolutie van het systeem. De introductie en het gebruik van 

innovatieve producten verbindt verschillende contracten, activa en partijen met elkaar 

zodanig dat het juridisch vaak niet duidelijk is wie waarvoor verantwoordelijk is en wie in de 

klappen moet delen (Rajan, 2005). Wanneer zich een negatieve schok voordoet in de reële 

waarde van een actief zullen onzekerheid en onenigheden tussen de betrokken partijen op 

niveau van de financiële sector dan ook zorgen voor destabilisatie van de reële economie. Is 

er onvoldoende liquiditeit in het systeem aanwezig, dan houden openstaande financiële 

vorderingen aan en groeit de onzekerheid over hun uitkomst. Daarenboven kan de perceptie 

van illiquiditeit net de vraag naar meer liquiditeit aanwakkeren omdat instellingen als het 

ware een reserve willen aanleggen om een liquiditeitstekort in de nabije toekomst te 

beletten. Het feit dat meerdere banken tegelijkertijd liquiditeit vragen die niet beschikbaar 

blijkt te zijn, verergert de instabiliteit. De kans op een gebrek aan liquiditeit is in vergelijking 

met het verleden toegenomen door de complexiteit van de verhandelde financiële 

goederen, een grotere betrokkenheid van onervaren spelers en het feit dat veel grotere 

posities kunnen worden opgebouwd. Banken werden steeds beschouwd als betrouwbare 

leveranciers van liquiditeit, zowel aan ontleners als aan depositohouders omdat hun 

activiteiten gediversifieerd zijn en omdat ze niet gelinkt werden aan kredietrisico. In de 

financiële crisis van 2008 bleek echter dat de blootstelling van banken aan dit risico erg 

omvangrijk was, waardoor het vertrouwen en de transacties op de interbankenmarkt 

afnamen, met een verdere besmetting van de financiële markten tot gevolg. Het probleem 

schuilde in het feit dat de risico’s die banken doorschoven (securitizatie) niet volledig van de 

bankbalans verdwenen. Wanneer een bank een lening van haar balans haalt, kan ze ervoor 

kiezen om een deel van het risico op faling aan te houden om enerzijds een signaal van 
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kwaliteit uit te sturen naar mogelijke kopers en anderzijds de ontlener te doen beseffen dat 

die ook verder zal worden opgevolgd. De gebondenheid aan bereidwillige tegenpartijen om 

leningen e.d. over te nemen, alsook de verwevenheid van verschillende marktsegmenten om 

nieuwe producten te kunnen construeren, maakt banken erg afhankelijk van liquiditeit in 

veel verschillende markten. Deze gevoeligheid van banken voor de beschikbaarheid van 

liquiditeit enerzijds en de macht van de centrale bank om deze te controleren anderzijds, 

maken liquiditeit tot een belangrijke beïnvloedende factor van het ‘risk taking’ kanaal. 

Samenvattend kan het bestaan van een liquiditeitssurplus in een bank of in het financieel 

systeem het scenario van een liquiditeitstekort veraf doen lijken waardoor managers de 

incentives hebben om meer risico’s aan te gaan. Anderzijds leidt een liquiditeitstekort tot 

een verhoogde onzekerheid binnen het financieel systeem die banken erg gevoelig maakt 

voor de onderliggende risico’s en aldus een verminderd risicogedrag in de hand werkt.  

3. d) De impact van kapitaalregulering  

Een belangrijke invloed op het ‘risk taking’ kanaal gaat bovendien uit van de regulering rond 

bankkapitaal. Zowel de minimumkapitaalvoorwaarden als het raamwerk dat de 

kapitaalregulering ondersteunt, beïnvloeden het gedrag van banken en de impact van het 

monetair beleid (Borio & Zhu, 2008). 

De potentiële impact van minimumkapitaalvoorwaarden op het gedrag van banken uit zich 

onder de vorm van het ‘capital threshold effect’. Het overschrijden en zelfs het naderen van 

een minimale drempelwaarde voor kapitaal kan zeer kostelijk zijn voor banken. Om schade 

aan hun reputatie, averechtse marktreacties en sancties van de toezichthouder te 

vermijden, zullen banken dan ook maatregelen treffen om het bereiken van deze 

grenswaarde uit de weg te gaan. Dit kan tot gevolg hebben dat ze hun kredietverlening 

inperken. De bepaling van de kapitaalvoorwaarden door de regulators kent dus een 

duidelijke invloed op het transmissiemechanisme. De impact van het monetair beleid wordt 

op haar beurt door minimumkapitaalvoorwaarden beïnvloed omdat deze mee de kloof 

tussen het kapitaal en de minimumdrempel bepalen. Een wijziging van de beleidsrente leidt 

immers tot wijzigingen van de (toekomstige) cashflows, intrestvoetmarge, opbrengsten en 

waarde van de activa (supra, p. 7). Tevens leiden fluctuaties van de beleidsrente tot 

fluctuaties in de balansen van tegenpartijen en bijgevolg in de kwaliteit van bankactiva. 
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Intrestvoeten beïnvloeden dus zowel direct als indirect de adequaatheid van het kapitaal en 

de eventuele noodzaak aan maatregelen om deze te herstellen.  

De invloed van het reglementair kader waarbinnen banken opereren op hun gedrag heet het 

‘capital framework effect’. Dit effect is sterk gecorreleerd met het ‘capital threshold effect’ 

aangezien minimale kapitaalvoorwaarden een sleutelelement zijn in de bepaling van het 

reglementair kader waarin banken opereren. Een illustratie van dit ‘capital framework 

effect’ vindt men in de overgang van Basel I naar Basel II die de incentive tot meer rigoureus 

en zorgvuldig risicobeheer heeft aangescherpt. De opdeling van activa volgens risicograad 

gebeurde niet langer arbitrair en banken werden geconfronteerd met specifiekere 

kapitaalvereisten. Bovendien werden twee bijkomende pijlers uitgewerkt die de rol van 

supervisie en marktdiscipline verstevigden. De implementatie van de Basel III normen, die 

o.a. het aanhouden van anticyclische kapitaalbuffers voorschrijven, zal eveneens een 

wijziging in het gedrag van banken  tot gevolg hebben. Het reglementair kader zal dus een 

belangrijke rol spelen voor de impact van het monetair beleid. Een raamwerk dat 

bijvoorbeeld meer gewicht toekent aan de langere termijn bij het evalueren van risico, kan 

meer voorzichtigheid impliceren en bijgevolg een kleiner effect van lage intrestvoeten op 

‘risk taking’.   

3. e) Beperkte aansprakelijkheid, asymmetrische informatie en kapitaalstructuur  

Het bestaan van beperkte aansprakelijkheid en asymmetrische informatie kan eveneens ‘risk 

taking’ aanmoedigen. De Nicolò, Dell’Ariccia en Laeven (2010) wijzen erop dat de reactie van 

financiële intermediairs op een monetaire beleidswijziging verschilt al naargelang de mate 

van aansprakelijkheid en individuele financiële toestand. Bij banken met een zwakke 

kapitaalbasis zal het feit dat ze minder ‘skin-in-the-game’ hebben doorwegen en zal 

risicogedrag ingegeven zijn door de speelruimte die ze hebben dankzij de beperkte 

aansprakelijkheid. Met beperkte aansprakelijkheid wordt bedoeld dat aandeelhouders van 

banken slechts aansprakelijk zijn voor de hoeveelheid kapitaal die ze in de bank hebben 

ingebracht9. Laaggekapitaliseerde banken hebben weinig eigen vermogen te verliezen wat 

hen er volgens De Nicolò et al. (2010) toe zou aanzetten om meer risico’s te nemen. Banken 

kunnen zich dit permitteren door de aanwezigheid van asymmetrische informatie: private 

                                                        
9
 Er is een strikte scheiding tussen het vermogen van de bank en het privé-vermogen van de vennoten. 

Wanneer er door de bank verliezen worden geleden kunnen deze aandeelhouders niet meer verliezen dan hun 
gedane inbreng. 
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beleggers kunnen de graad van risico waaraan banken zijn blootgesteld niet correct 

inschatten. Dit ‘moral hazard’ probleem ligt mede aan de grondslag van de introductie van 

kapitaalvoorschriften voor banken. De redenering is dat als banken zelf (zowel managers als 

aandeelhouders) meer te verliezen hebben, het ‘moral hazard’ probleem afneemt - het 

zogenaamde ‘skin-in-the-game’ effect. Bij banken met een stevigere kapitaalbasis zou net 

het omgekeerde effect spelen aangezien zij veel eigen vermogen te verliezen hebben 

wanneer de risico’s zich effectief voordoen. De netto-impact van het monetair beleid op 

geaggregeerde ‘risk taking’ zal afhangen van de gezondheid van de banksector m.a.w. de 

solvabiliteit van de banken. Hoe groter het aandeel van laaggekapitaliseerde banken, hoe 

meer een expansief monetair beleid aanleiding zal geven tot een verhoogd risicogedrag bij 

financiële intermediairs.  

Ook de reikwijdte van het ‘risk-shifting’ effect hangt (supra, p. 9) cruciaal af van de graad van 

beperkte aansprakelijkheid van de bank. Wanneer we de hypothetische situatie beschouwen 

van een bank met een leverage van 100%, i.e. die volledig gefinancierd is door deposito’s en 

schuld, dan zal de bank, onder beperkte aansprakelijkheid, geen verliezen lijden in het geval 

van een faillissement van een ontlener. De bank is immers volledig extern gefinancierd en 

aangezien er geen kapitaal aanwezig is, kunnen de aandeelhouders zelf geen vermogen 

verliezen. Een verlaging van de beleidsrente zal de verwachte netto-opbrengst van alle 

activa dan doen toenemen door een verlaging van de intrestvoet die banken betalen op hun 

deposito’s. De bank kan dit effect maximaal benutten door het risico van haar portefeuille te 

verlagen. Is de bank daarentegen volledig gefinancierd met kapitaal, dan zal een verlaging 

van de kosten van haar passiva de netto verwachte opbrengst van haar portefeuille uniform 

doen toenemen en weinig of geen effect hebben op haar risicogedrag. 

De impact van beperkte aansprakelijkheid en asymmetrische informatie op risicogedrag 

wordt op haar beurt beïnvloed door de kapitaalstructuur van banken. In hun onderzoek naar 

het belang van beperkte aansprakelijkheid voor het risicogedrag van banken beschrijven 

Dell’Ariccia et al. (2010) de situatie waarin banken hun kapitaalstructuur volledig zelfstandig 

kunnen bepalen. Ze baseren hun redenering op twee basisassumpties. Ten eerste worden 

banken beschermd door hun beperkte aansprakelijkheid en kiezen ze zelf in welke mate ze 

hun ontleners wensen te screenen of equivalent, kiezen ze de risicograad van hun 

portefeuille. Aangezien deze monitorinspanning niet observeerbaar is, wordt het 
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risicogedrag van een bank weerspiegeld door haar kapitaalstructuur. Een stevigere 

kapitaalbasis zal investeerders overtuigen van een gezond risicomanagement van de bank. 

Ten tweede beïnvloedt het monetair beleid de kosten van de passiva van de bank via 

wijzigingen in de risicovrije rente. Onder deze assumpties wordt aangetoond hoe de impact 

van het monetair beleid op het risicogedrag van banken wordt beïnvloed door het bestaan 

van beperkte aansprakelijkheid en asymmetrische informatie. Immers hoe meer de 

aandeelhouders beschermd worden door beperkte aansprakelijkheid en hoe sterker het 

probleem van asymmetrische informatie, hoe meer een expansief monetair beleid 

verhoogde risico-incentives zal initiëren. Dit effect is zelfs nog sterker bij banken met een 

zwakke kapitaalbasis aangezien zij nog minder eigen vermogen te verliezen hebben. 

Tot slot willen we erop wijzen dat banken aan de ene kant de incentive hebben om een 

bepaalde leverage te hebben aangezien het aanhouden van kapitaal kostelijk is. 

Aandeelhouders wensen immers zo veel mogelijk dividenden te ontvangen. Aan de andere 

kant kan men het aanhouden van kapitaal beschouwen als een soort toewijding om het 

risicogedrag in te perken. Immers, hoe meer kapitaal een bank aanhoudt, hoe hoger de 

kredietwaardigheid van een bank en hoe lager de intrestvoeten die de bank zal moeten 

betalen op haar deposito’s en schulden. Banken met beperkte aansprakelijkheid hebben de 

neiging om meer risico te nemen aangezien zij de verliezen voor hun deposito- en 

obligatiehouders niet internaliseren. Bankkapitaal reduceert deze ‘agency’ problemen: hoe 

meer banken zelf te verliezen hebben in het geval van faling van een ontlener, hoe meer ze 

hun portefeuille zullen monitoren en hoe voorzichtiger ze zullen investeren. Aangezien 

investeerders de monitorinspanningen van hun bank niet kunnen observeren 

(asymmetrische informatie), maar wel hun kapitaalstructuur, zullen hogere kapitaalratio’s en 

dus een lagere leverage hun verwachtingen van overvloedig risicogedrag verlagen en aldus 

de kosten van banken voor hun deposito’s en schulden reduceren. Hierbij willen we 

opmerken dat een verhoogde transparantie het probleem van asymmetrische informatie 

kan beperken. Het opleggen van strengere informatie- en rapporteringsverplichtingen voor 

banken is dan ook een erg actueel onderwerp om meer marktdiscipline in de hand te 

werken.  

Samenvattend kunnen we dus stellen dat beperkte aansprakelijkheid, asymmetrische 

informatie en de kapitaalstructuur van banken een belangrijke invloed uitoefenen op de 
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manier waarop een monetaire beleidswijziging zich vertaalt in het risicogedrag van banken. 

Het is duidelijk dat banken met een zwakkere kapitaalbasis of hogere leverage van nature 

een grotere incentive hebben tot het nemen van meer risico’s aangezien, door het bestaan 

van beperkte aansprakelijkheid, aandeelhouders minder ‘skin-in-the-game’ te verliezen 

hebben. Bovendien is het voor investeerders moeilijk om, vanwege asymmetrische 

informatie, de risicopositie van de bank correct in te schatten. Hogere kapitaalratio’s zullen 

echter hun verwachtingen van excessief risicogedrag verminderen waardoor banken zich 

goedkoper extern kunnen financieren. 

3. f) De rol van dividendbetalingen 

Additioneel hebben ook dividendbetalingen een invloed op het risicogedrag van banken 

volgend op een intrestvoetwijziging. In het model van Valencia (2011) hebben 

dividendbetalingen een specifieke invloed  aangezien banken het optimaal vinden om na een 

verlaging van de beleidsrente hun dividenden te verminderen om aldus hun kapitaal onder 

de vorm van aangehouden reserves te versterken, wat hun leverage reduceert. Anderzijds 

hebben banken, na expansief monetair beleid, de neiging om meer leningen uit te geven, 

wat de leverage in de tegenovergestelde richting duwt. Als de intrestvoetverlaging groot 

genoeg is zal het tweede effect domineren en de leverage netto toenemen. Wanneer 

banken hun dividenden kosteloos kunnen aanpassen en geen aandelen kunnen uitgeven, zal 

alleen een voldoende grote reductie in korte termijn intrestvoeten aanleiding geven tot 

excessief risicogedrag. Dit resultaat is het gevolg van het feit dat het verminderen van 

dividenden tot nul onmiddellijk kan gebeuren, maar toch onvoldoende is om de stijging in 

leverage, door de grotere leningsactiviteit, te compenseren. Wanneer banken hun 

dividenden wensen te ‘smoothen’, zal de leverage ondubbelzinnig toenemen na een meer 

expansief monetair beleid aangezien dividenden zich slechts gradueel aanpassen. 

Daarenboven versterkt de aanwezigheid van dividend ‘smoothing’ de toename in het 

faillissementsrisico van banken aangezien de kosten voor het aanpassen van de 

dividendbetaling de opportuniteitskost van leningen reduceert. Dividend ‘smoothing’ zorgt 

immers voor een stijging van de leverage waardoor het faillissementsrisico zal toenemen: 

wanneer een lening faalt hebben banken zelf minder ‘skin-in-the-game’ te verliezen 

aangezien ze minder kapitaal ter beschikking hebben om deze verliezen te absorberen. Dit 

zorgt er echter wel voor dat banken zelf blootgesteld zijn aan een groter faillissementsrisico.  
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3. g) De rol van depositogarantie en marktmacht 

Tot slot wensen wij in dit deel de theoretische omkadering van het ‘risk taking’ kanaal van 

monetaire transmissie te vervolledigen door in te zoomen op het belang van de 

depositogarantie, charterwaarde en concurrentiegraad van financiële intermediairs voor 

hun risicogedrag. Een depositogarantiestelsel, dat ervoor zorgt dat bij een bankfaillissement 

de tegoeden van rekeninghouders bij die bank tot op een zekere limiet worden uitbetaald, 

kan immers aanleiding geven tot een ‘moral hazard’ probleem. Banken kunnen dan geld 

ophalen tegen of onder de risicovrije rente door het uitgeven van verzekerde deposito’s en 

dit beleggen in risicovolle activa met hoge verwachte opbrengsten, terwijl verliezen (deels) 

kunnen afgewenteld worden op een verzekerende instelling. Hoewel dit klinkt als een 

voedingsbodem voor meer ‘risk taking’, kon men in de Verenigde Staten (VS) pas sinds de 

jaren tachtig, ongeveer vijftig jaar na het ontstaan van het beschermingsmechanisme, een 

aanzienlijke toename waarnemen van het aantal bankfaillissementen. Ook kapitaalratio’s 

hebben pas sinds midden jaren zestig een neerwaartse trend ingezet. In een poging om deze 

evolutie te verklaren, werd onder meer onderzoek gedaan naar de mate waarin minder 

marktmacht en meer concurrentie in de banksector risicogedrag van banken hebben 

opgewekt (Keeley, 1990)10. Men komt tot de conclusie dat in het verleden de motivatie tot 

risicogedrag, ingegeven door een depositogarantiesysteem, voor banken overschaduwd 

werd door de dreiging van verliezen aan hun charterwaarde. Deze kan geïnterpreteerd 

worden als een immaterieel actief dat de huidige waarde weerspiegelt van verwachte 

toekomstige winsten dankzij reputatie, uitzonderlijke toegang tot bepaalde informatie uit de 

financiële markten, schaalvoordelen enzovoort. Toen banken nog onder bescherming 

stonden van een anti-competitieve wetgeving, waren deze charters veel waard: het aanbod 

was klein en de banken die een hoge charterwaarde genoten, konden ofwel activa ofwel 

deposito’s verkrijgen tegen lagere prijzen dan deze die golden op de markt. In het geval van 

een faillissement ging (een deel van) de charterwaarde van een bank naar de Federal 

Deposit Insurance Corporation (FDIC)11 en konden verliezen m.a.w. (deels) niet op een derde 

worden afgeschoven. Hierdoor was een disincentive tot het nemen van meer risico 

gewaarborgd. Door de liberalisering van verscheidene wetten - o.a. het toestaan van de 

                                                        
10

 We merken op dat de studie voornamelijk focust op de VS, maar dat dit weinig uitmaakt voor de 
uiteenzetting van de theorie van ‘risk taking’ aangezien de besproken mechanismen ook relevant zijn voor de 
Eurozone. 
11

 Dit is de Amerikaanse overheidsinstelling verantwoordelijk voor het garanderen van banktegoeden.  
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werkzaamheden in meerdere financiële activiteiten alsook staten - nam competitie toe, 

werden charters minder waardevol en groeide de stimulans tot ‘risk taking’. De beslissing 

om meer risico te nemen, door in meer risicovolle activa te beleggen of door minder kapitaal 

aan te houden, resulteert immers uit de trade-off tussen het voordeel van dit extra risico en 

het verlies van charterwaarde dat ertegenover kan staan. Wanneer charterwaarden 

verminderden door de opkomst van meer concurrenten, nam het gewicht van potentiële 

schade t.g.v. ‘risk taking’ in deze afweging af. Met andere woorden, doorheen de tijd 

moedigden factoren zoals juridische liberalisering concurrentie aan en werd de waarde van 

de charters gereduceerd. Hiermee minderde ook het belang voor banken om hun 

charterwaarde op een zeker (hoog) niveau te houden en nam ‘risk taking’ toe. Binnen het 

vroegere institutioneel en reglementair kader was de depositogarantie dus onschadelijk, 

maar door ontwikkelingen in de financiële sector is de controverse errond erg toegenomen 

en vormt het ook vandaag het onderwerp van menig debat en onderzoek (zie bijvoorbeeld 

Ioannidou & Penas, 2010).  

We kunnen dus besluiten dat de toegenomen graad van concurrentie in de Amerikaanse 

financiële sector een belangrijke invloed uitgeoefend heeft op het risicogedrag van 

financiële instellingen. Ook in de Eurozone is een toegenomen graad van competitie in de 

banksector relevant; de Europese Commissie legt zich immers toe op het stimuleren van 

concurrentie tussen financiële instellingen. Zo kan, binnen de context van de Europese 

éénheidsmarkt, elke leverancier van financiële diensten die in één lidstaat gevestigd is 

zonder extra autorisatievereisten zijn diensten in de overige lidstaten aanbieden. Ook 

initiatieven zoals het Single Euro Payments Area (SEPA) 12  dat het internationaal 

betalingsverkeer binnen de Eurozone vergemakkelijkt, zijn erop gericht de graad van 

concurrentie te bevorderen.  Volgens de theorie lijdt dit echter tot meer ‘risk taking’. Door 

de steeds toegenomen belangstelling voor het bewerkstelligen van voldoende concurrentie 

in de banksector lijkt het “nadeel” van een verhoogd risicogedrag bij banken dus niet op te 

wegen tegen de voordelen van een betere marktwerking. 

4. Beleidsimplicaties 

In deze laatste sectie van de theoretische literatuurstudie gaan wij de implicaties na van het 

‘risk taking’ gedrag van banken voor de uitvoering van het monetair beleid en voor de 

                                                        
12

 Bron: website van de Europese Commissie.  
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prudentiële regulering. Hierbij wensen wij vooral de nadruk te leggen op hoe deze twee 

“financiële toezichthouders” er kunnen voor zorgen dat de transmissie correct verloopt en 

banken geen incentives krijgen tot het nemen van overmatige of schadelijke risico’s. Het 

bewaren van de stabiliteit van het financieel systeem staat hierbij centraal. Hierbij willen wij 

echter opmerken dat het handhaven van financiële stabiliteit tot de hoofddoelstellingen van 

het prudentieel toezicht behoort, maar niet tot deze van het monetair beleid. Monetair 

beleid zal zich immers slechts focussen op financiële stabiliteit wanneer de (output- en) 

inflatiedoelstellingen in het gedrang komen. In de laatste subparagraaf willen wij tot slot 

aangeven waarom een combinatie van monetair beleid en prudentieel toezicht het meest 

doorslaggevend is om gezond risicomanagement in de hand te werken. 

4. a)  Implicaties voor het monetair beleid 

Het monetair beleidsregime - de doelstellingen die de centrale bank nastreeft en de 

instrumenten en strategieën die ze ter beschikking heeft om deze te behalen – is een 

sleutelelement in het bepalen van de intensiteit van het transmissiekanaal (cf. 

“transparantie-” en “verzekeringseffect”, p. 6). Een cruciale beleidsimplicatie is dan ook dat 

de centrale bank ‘risk taking’ correct in haar reactiefunctie moet opnemen. Het ‘risk taking’ 

kanaal stimuleert de reële economische activiteit op een gezonde manier, net zoals elk 

ander transmissiekanaal,  zolang de perceptie van risico correct is. Dit betekent dat de 

incentives van financiële instellingen zodanig moeten zijn dat hun individuele handelingen 

leiden tot maatschappelijk gewenste uitkomsten. Er kunnen zich echter ook situaties 

voordoen waarin het mechanisme verstoord wordt en stabiliteit niet gegarandeerd is. 

Risicogedrag kan dan resulteren in excessief risicogedrag dat onvoldoende weerstand 

ondervindt van institutionele bescherming (zowel van monetair beleid als van de prudentiële 

regulering). Opnieuw geldt hierbij de opmerking dat het monetair beleid zich slechts zal 

bekommeren over financiële stabiliteit wanneer haar doelstellingen m.b.t. inflatie (en 

output) in het gedrang komen. Als gevolg kunnen extreme financiële onevenwichten 

ontstaan die zich ontvouwen tot meer algemene financiële stress, inflatie en terugval in 

output. Twee factoren kunnen aan de basis liggen van de escalatie van risicogedrag. De 

eerste heeft te maken met de moeilijkheid om risico juist in te schatten. Vooral de 

tijdsdimensie en de evolutie van risico voor het financieel systeem in haar geheel blijken 

problematisch. De tweede factor heeft dan weer te maken met de moeilijkheid van de juiste 
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incentives. Het stellen van rationele daden voor één individu zal immers niet altijd leiden tot 

het meest geprefereerde resultaat op geaggregeerd niveau (cf. ‘herding’ p. 12). Deze twee 

factoren kunnen ook een aantal regulariteiten van de financiële cyclus helpen verklaren. Zo 

blijken risicopremies typisch erg laag te zijn net voor de piek van de cyclus, terwijl achteraf 

vaak wordt vastgesteld dat het risico toen net het hoogst was. Ook standaarden voor 

kredietverlening worden afgezwakt naarmate de conjunctuur toeneemt waardoor leningen 

worden toegekend aan tegenpartijen met een aanzienlijk risico op faling. Indien de centrale 

bank ‘risk taking’ dus onvoldoende in rekening brengt bij het voeren van haar beleid, dan 

zou ze wel eens de opbouw van dergelijke financiële onevenwichten kunnen versterken 

(Borio & Zhu, 2008).  

Door de verschuiving van bank managers naar ‘investment managers’ (supra, p. 11) en de 

opkomst van beleggingsfondsen zoals hedge funds is het gewicht van andere financiële 

instellingen dan banken in de kredietverlening sterk gestegen. Uit deze evolutie volgen 

opnieuw belangrijke implicaties voor het monetair beleid en de reactiefunctie van de 

centrale bank. Voor het behoud van de financiële stabiliteit volstaat het beschouwen van 

enkel de banksector niet meer en dient de centrale bank verschillende segmenten van de 

financiële markten in acht te nemen. Daarnaast is er voorzichtigheid geboden bij de timing 

en grootte van aanpassingen van de beleidsrentevoet. Snelle en grote wijzigingen kunnen 

immers erg kostelijk zijn en het risicogedrag van financiële instellingen opdrijven. Een daling 

van de monetaire beleidsrente leidt bijvoorbeeld tot ‘search for yield’ gedrag, m.a.w. meer 

‘risk taking’ (supra, p. 6). Anderzijds kan een toename van de beleidsrente een ‘flight to 

quality’ initiëren waardoor het aanbod van krediet wordt ingeperkt. Ook het niveau van de 

intrestvoet en de periode gedurende dewelke dit wordt aangehouden, hebben een 

significante impact (Rajan, 2005).  

Tot slot is het voor de centrale bank essentieel om de beschikbare hoeveelheid liquiditeit in 

het financiële systeem te monitoren om te vermijden dat overvloedige liquiditeiten banken 

ertoe aanzetten om excessieve risico’s te nemen (supra, p. 13). Een restrictiever monetair 

lijkt dus aangewezen wanneer banken geconfronteerd worden met overvloedige liquiditeit. 

Op die manier kan de monetaire overheid de stijging van deposito’s, i.e. een ‘flight to 

quality’ van investeerders, tegenwerken en de vorming van ‘asset price bubbles’ vermijden. 

De centrale bank dient met andere woorden een ‘leaning against liquidity’ principe te 
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hanteren om financiële stabiliteit te vrijwaren en hoog macro-economisch risico te 

vermijden (Acharya & Naqvi, 2010). 

4. b) Implicaties voor het prudentieel toezicht 

“De nieuwe financiële wereld” met de gewijzigde positie van banken en de opkomst van 

marktgebaseerde financiële instellingen impliceert ook voor de prudentiële regulering een 

aantal bedenkingen. Rajan (2005) stelt dat instellingen zoals hedge funds die vaak opgericht 

worden door rijke, ervaren investeerders die besef hebben van het risico dat ze nemen op 

het eerste zicht niet onder het oog van een toezichthouder zouden moeten staan. Deze 

stelling is echter moeilijk moreel te verantwoorden aangezien de handelingen van deze 

instellingen kunnen leiden tot verstoringen in activaprijzen en liquiditeit, die op hun beurt 

schade aan het gehele financiële systeem berokkenen. In deze laatste redenering schuilt een 

argument, ingegeven door het maatschappelijk belang van financiële stabiliteit, om 

dergelijke instellingen wel degelijk onder toezicht te plaatsen. Een potentiële manier om 

banken en investeringsfondsen in de hand te houden is door kapitaalvoorwaarden 

procyclisch te maken (Goodhart, 2005). Zo zou men het kapitaalniveau dat vereist is t.o.v. 

hypotheekleningen kunnen koppelen aan huizenprijzen en een soort ‘leaning againt asset 

price inflation’ mechanisme kunnen instellen. Een hekelpunt is dan echter dat nieuw kapitaal 

steeds kan worden opgehaald. Dit komt omdat vooral instellingen, die hun eigen aandelen in 

waarde zien stijgen t.g.v. de toename van de waarde van hun activa, goedkoop aan nieuw 

kapitaal kunnen geraken. Leningen op geaggregeerd niveau zouden aldus kunnen worden 

teruggeschroefd, maar tegelijkertijd zou een geconcentreerde toename plaatsvinden.13 Een 

ander probleem met kapitaalrestricties is dat ze een buffer vormen tegen een solvabiliteits-, 

maar niet tegen een liquiditeitsprobleem. Zoals reeds aangehaald kan ook een 

liquiditeitsprobleem de stabiliteit van het financieel systeem ondermijnen en banken 

blootstellen aan verhoogde risico’s (supra, p. 14). 

Anderzijds zou men naast (of in plaats van) externe bedrijfsgerelateerde 

kapitaalvoorwaarden ook kunnen denken aan “persoonlijke kapitaalvoorwaarden”. Hier 

duiken wederom de incentives op. Men zou ‘investment managers’ kunnen verplichten een 

deel van hun eigen vermogen in de fondsen te beleggen om hun risicogedrag in te perken. 

                                                        
13

 Wanneer bovendien ongereguleerde instellingen bestaan naar dewelke leningen kunnen worden 
overgeheveld, is de kans reëel dat zelfs de impact op het geaggregeerde aanbod van leningen slechts marginaal 
is. 
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Het best zou dit zelfs een vaste fractie van het inkomen zijn omdat dat anticyclisch is: 

managers die veel verdienen door hoge opbrengsten te scheppen, zullen (in absolute 

termen) ook meer in fondsen investeren, wat hun risicogedrag zal matigen. Maar ook een 

dergelijke maatregel is niet waterdicht en roept een aantal vragen op. Zal dit de managers 

dan weer niet té conservatief maken? Want men dient te erkennen dat sommige 

instellingen (e.g. pensioenfondsen) publieke diensten kunnen verlenen dankzij het nemen 

van risico. Hoeveel activa zouden er moeten worden aangehouden en met welke looptijd? 

Wat in het scenario van een ontslag van de manager? Is het niet mogelijk dat de managers 

zich tegen hun posities zullen indekken door opheffende transacties aan te gaan? Dit laatste 

is op te sporen, net zoals bijvoorbeeld ‘insider trading’, maar vereist het uitbouwen van de 

juiste infrastructuur en brengt hoge monitoringkosten met zich mee. Ondanks de 

opgesomde valkuilen bieden dusdanige voorschriften een potentiële aanvulling voor de 

bestaande kapitaalvoorwaarden in de strijd tegen excessief risicogedrag (Rajan, 2005). 

Ten slotte kunnen kapitaalvereisten ook het versterkend effect van beperkte 

aansprakelijkheid op ‘risk taking’ na een monetaire expansie afzwakken. In het model van 

Valencia (2011) zetten strengere kapitaalvereisten banken ertoe aan om meer risicovolle 

leningen uit te geven, aangezien banken zo een grotere buffer hebben in het geval van faling 

van de ontlener. Het faillissementsrisico van de bank zal echter lager zijn door de extra 

hoeveelheid kapitaal op de bankbalans. Een andere mogelijkheid om de verstoringen ten 

gevolge van beperkte aansprakelijkheid tegen te gaan is om een limiet te plaatsen op de 

hoeveelheid risico die banken mogen nemen op hun activa door de zogenaamde ‘loan-to-

value’ beperkingen14. Deze ‘loan-to-value’ beperkingen verlagen de risicograad van leningen, 

maar verhogen de risicograad van de bank aangezien de bank minder kapitaal aanhoudt. 

Immers, door het feit dat deze ‘loan-to-value’ beperkingen de leningen minder risicovol 

maken, hoeven banken ook minder kapitaal t.o.v. deze leningen aan te houden. Aangezien 

kapitaalvereisten banken verplichten om meer kapitaal aan te houden en dus een 

rechtstreekse impact hebben op het faillissementsrisico van banken, zijn zij meer effectief 

                                                        
14

 De ‘loan-to-value’ ratio (LTV) is de verhouding van het toegekende leningsbedrag tot de waarde van het 
onderpand. Zo worden bijvoorbeeld hypotheekleningen in de VS aan dergelijke maximale ‘loan-to-value’ ratio’s 
onderworpen. (Bron: website van de FDIC) Immers, hoe hoger de LTV ratio, hoe groter het risico waaraan de 
uitgever van de lening is blootgesteld. In geval van wanbetaling van de hypotheeknemer, is de kans dat het 
volledige bedrag terug zal kunnen worden gevorderd kleiner dan wanneer de LTV ratio (en dus het geleende 
bedrag) lager is. Maximale LTV ratio’s opleggen kan bijgevolg het risicogedrag limiteren.  
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dan ‘loan-to-value’ beperkingen in het reduceren van overvloedig risicogedrag. Bovendien 

wordt, daar het model toont dat dit risicogedrag varieert met de macro-economische 

toestand, macro-economisch prudentieel toezicht 15  aangeprezen aangezien alleen 

kapitaalvereisten die consistent zijn met de algemene macro-economische toestand dit 

overvloedig risicogedrag kunnen elimineren.  

4. c) Interactie tussen monetair beleid en prudentiële regulering 

Tot slot wensen we in deze paragraaf aan te tonen dat zowel monetair beleid als prudentiële 

regulering onmisbaar zijn om het transmissiekanaal van ‘risk taking’ in goede banen te leiden 

en aldus overmatig risicogedrag te vermijden. Beide “instellingen” hebben immers hun eigen 

capaciteit en kundigheid om de financiële sector zowel rechtstreeks als onrechtstreeks te 

beïnvloeden en het meest succesvolle resultaat wordt geleverd wanneer beide partijen 

samenwerken.  

Zoals in voorgaande subparagraaf vermeld werd, kan een risicogebaseerde kapitaalvereiste 

het risicogedrag van banken aan banden leggen door bijvoorbeeld 100% kapitaaldekking te 

eisen voor leningen aan risicovolle tegenpartijen zodanig dat geen enkele bank dit 

risicoprofiel kiest. Leningen aan kredietwaardige tegenpartijen zijn daarentegen 

ongelimiteerd. Maar dit mechanisme werkt alleen als de prudentiële toezichthouder over 

volledige informatie beschikt. In de praktijk is het echter meestal zo dat de toezichthouders 

inaccurate signalen ontvangen of de bank nu een lening geeft aan een risicovolle of veilige 

tegenpartij. De optimale risicogebaseerde kapitaalvereiste wordt dan best volledig 

endogeen, per individuele bank, bepaald aangezien de prudentiële regulering het 

kredietaanbod van banken met een goed risicomanagement niet te streng wil beperken 

(Agur & Demertzis, 2011).  

Bovendien beïnvloeden veranderingen in het monetair beleid de optimale beslissing van 

toezichthouders. De beleidsrente heeft immers een impact op het aanbod van krediet en het 

excessief risicogedrag van banken. Dat is waarom de  toezichthouder niet in staat is om 

excessief risicogedrag ten gevolge van té expansief monetair beleid te neutraliseren, ook al 

worden de kapitaalvereisten periodiek geoptimaliseerd en aangepast aan de bankspecifieke 

                                                        
15

 De macroprudentiële toezichthouder is verantwoorderlijk voor het opsporen en evalueren van mogelijke 
bedreigingen voor de financiële stabiliteit die voortvloeien uit de macro-economische ontwikkelingen en uit 
ontwikkelingen in het financiële stelsel als geheel. (Bron: website van de Nationale Bank van België)  
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situatie - wat in de praktijk zo goed als onhaalbaar is. De monetaire transmissie naar 

bankrisico hangt daarnaast af van de duur van de intrestvoetwijziging: banken nemen meer 

risico wanneer ze verwachten dat de beleidsrente voor een lange tijd laag zal gehouden 

worden. Dit is consistent met de empirische studies van Maddaloni en Peydró (2010) en 

Albuntas, Gambacorta en Marquez-Ibanez (2010). 

III. EMPIRISCHE LITERATUUR 

In dit hoofdstuk zullen wij een overzicht geven van de bestaande empirische literatuur met 

betrekking tot het risiconemend gedrag van financiële instellingen, de invloed van het 

monetair beleid en de uiteindelijke impact hiervan op de reële economie. Dergelijk overzicht 

is mogelijk aangezien de bestaande literatuur tot op heden heel beperkt is, wat op zijn beurt 

de belangrijkste motivatie is voor ons eigen empirisch onderzoek. In de komende paragrafen 

zullen we de bestaande empirische werken ordenen volgens onderzoeksvraag: in de eerste 

paragraaf komen studies aan bod die het bestaan van een relatie tussen monetair beleid en 

‘risk taking’ i.e. de eerste fase van het kanaal verifiëren. Hierbij krijgen de onderzoeken van 

Maddaloni en Peydró (2010) en Maddaloni, Peydró en Scopel (2008) bijzondere aandacht, 

aangezien de gebruikte onderzoeksmethode toonaangevend is voor ons eigen empirisch 

onderzoek. Vervolgens bespreken we in de tweede paragraaf de werken van Adrian, 

Moench en Shin (2010) en Adrian en Shin (2009) die de analyse van de eerste en de tweede 

fase van het kanaal integreren. Ook hier gaan we dieper op in aangezien deze twee papers 

zo goed als de enige zijn die ook de macro-economische gevolgen van ‘risk taking’ van 

banken empirisch onderzoeken. Tot slot bespreken we nog het onderzoek van Peersman 

(2011) in een aparte paragraaf, omdat dit vooral de tweede fase van het kanaal betreft en 

bovendien andere conclusies onderbouwt dan het merendeel van de empirische literatuur. 

1. Impact van monetaire beleidsrente op risicogedrag van banken 

Het grootste gedeelte van de bestaande empirische literatuur onderzoekt de eerste fase van 

het ‘risk taking’ kanaal van monetaire transmissie. Men gaat m.a.w. empirisch na hoe een 

wijziging in de beleidsrente zich vertaalt in de risicograad van de uit te geven bankleningen, 

of meer algemeen hoe het risicogedrag van banken op de stand van het monetair beleid 

reageert. 
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De globale conclusie is dat een expansiever monetair beleid meer ‘risk taking’ in de hand 

werkt. Maddaloni en Peydró (2010) rapporteren robuuste evidentie voor het feit dat de 

standaarden voor leningen verlaagd worden wanneer korte termijn intrestvoeten laag zijn. 

Deze resultaten gelden zowel voor de Eurozone als de VS. Bijkomend wordt er een 

onderscheid gemaakt tussen leningen aan huishoudens voor consumptie, bedrijfs- en 

hypotheekleningen. Lagere intrestvoeten maken risicovrije activa minder aantrekkelijk en 

kunnen leiden tot een hoger ‘search for yield’ gedrag bij financiële intermediairs (supra, p. 6). 

Deze versoepeling van de leningscondities wordt zelfs nog versterkt wanneer de 

securitizatie-activiteit hoog is, de supervisie voor bankkapitaal laag is en monetaire 

beleidsintrestvoeten te laag zijn gehouden voor een te lange periode; dit is vooral zo voor 

hypotheekleningen. Ook Albuntas et al. (2010) vinden bewijs dat ongebruikelijk lage 

intrestvoeten over een aanzienlijke tijdsperiode bijgedragen hebben tot een toename in het 

risicogedrag van banken. Maddaloni en Peydró  (2010) vinden geen statistisch significante 

evidentie dat lage lange termijn intrestvoeten gelijkaardige versoepeling van 

leningsstandaarden in de hand werken. Bovendien vinden deze auteurs een belangrijk 

verband tussen overmatig risicogedrag van banken en de kosten van een financiële crisis. 

Landen die voor de crisis zwakkere leningsstandaarden hadden, gerelateerd aan betrekkelijk 

lage monetaire beleidsintrestvoeten, ervaren nadien immers een slechtere economische 

performantie.  

Een gelijkaardig onderzoek van Maddaloni et al. (2008), waarbij enkel met Eurozone data 

wordt gewerkt, komt tot analoge conclusies. Bovendien wordt er in deze studie een duidelijk 

onderscheid gemaakt tussen het ‘risk taking’ kanaal en ‘balance sheet’ kanaal van monetaire 

transmissie (supra, p. 5). Een reductie in de korte termijn intrestvoet kan er immers 

eveneens toe leiden dat banken meer leningen geven aan ontleners wiens nettowaarde 

gestegen is. In dit geval is een potentiële versoepeling van leningsstandaarden niet het 

gevolg van hogere risico-incentives bij banken, maar van de stijging van de waarde van het 

aangeboden onderpand. Men concludeert dat een lagere EONIA de kredietcondities van 

banken versoepelt, zowel voor de gemiddelde als de meer risicovolle lening. Deze 

versoepeling gaat dus verder dan een loutere verbetering van de kwaliteit van de industrie 

of het onderpand van de ontlener, i.e. het ‘balance sheet’ kanaal. Bovendien manifesteert 

deze versoepeling van leningsstandaarden zich niet enkel via een reductie van de 
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intrestvoetspread op gemiddelde leningen, maar ook via een reductie in de vereisten voor 

onderpand en door het toekennen van leningen met een groter volume en een langere 

looptijd. De versoepeling van de leningsstandaarden is aanwezig voor alle soorten kredieten, 

maar de impact is groter voor leningen aan niet-financiële bedrijven. Grotere banken blijken 

minder te reageren op wijzigingen in de monetaire beleidsintrestvoet, vooral in hun leningen 

aan KMO’s. Daarnaast zijn korte termijn intrestvoeten niet enkel belangrijker dan lange 

termijn intrestvoeten in het verklaren van de leningscondities, maar ook belangrijker dan de 

termijnspread, de groei van huizenprijzen en kredietgroei. Ten slotte komen zij tot het 

besluit dat, wanneer er een onderscheid wordt gemaakt tussen vraag- en aanbodgedreven 

motieven voor het toekennen van leningen, expansief monetair beleid de bereidheid van 

banken om grotere leningsvolumes toe te kennen verhoogt. 

Wanneer we nog even blijven stilstaan bij het onderscheid tussen commerciële en 

industriële (C&I) leningen en hypotheek- en consumentenleningen vinden ook andere 

auteurs dat verschillende soorten bankleningen verschillend reageren op wijzigingen in het 

monetair beleid. Den Haan, Sumner en Yamashiro (2007) vinden dat na restrictief monetair 

beleid in de VS hypotheek- en consumentenleningen significant dalen, terwijl de reactie van 

C&I leningen eerder positief is. De intrestvoeten op C&I leningen, net zoals de intrestvoeten 

op hypotheek- en consumentenleningen, volgen dan weer het patroon van de monetaire 

beleidsrente (‘federal funds rate’), i.e. stijgen na restrictief monetair beleid. Hier vindt men 

dus een belangrijke consistentie met de theorie van ‘risk taking’ van banken voor hypotheek- 

en consumentenleningen: een afname (toename) van het aanbod van bankleningen gaat 

gepaard met hogere (lagere) intrestvoeten. Ook de risicopremie van leningen blijkt niet toe 

te nemen na expansief monetair beleid, wat echter ook een gevolg kan zijn van de stijging 

van de nettowaarde van het onderpand van de ontleners. Dit wijst opnieuw op het belang 

van een onderscheid te maken tussen het ‘balance sheet’ kanaal en het ‘risk taking’ kanaal 

van monetaire transmissie.  

De tot hiertoe aangehaalde studies beschouwden de verandering van leningsstandaarden, 

intrestvoeten op of aangeboden volumes van leningen als maatstaf voor wijzigingen in 

risicogedrag. Men kan echter ook gebruikmaken van de zogenaamde ‘hazard rate’, welke 

kan beschouwd worden als de waarschijnlijkheid dat een bepaalde lening zal falen in een 

specifieke periode. Om empirisch de veranderingen in de risico-incentives van banken na te 
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gaan, analyseren Ioannidou, Ongena en Peydró (2009) de determinanten van deze ‘hazard 

rate’. Men focust zich in dit onderzoek op de Boliviaanse economie, die een uitstekende 

experimentele achtergrond biedt om de impact van monetair beleid op risicogedrag van 

banken in de uitgifte van leningen en de waardering van risico na te gaan. Wanneer men de 

impact van korte termijn intrestvoeten op dit risicogedrag wil nagaan wordt men immers 

vaak geconfronteerd met twee identificatieproblemen. Ten eerste is monetair beleid 

meestal endogeen met de huidige economische condities. Ten tweede moeten 

veranderingen in de vraag naar leningen onderscheiden worden van veranderingen in het 

aanbod van leningen. De Boliviaanse economie is ideaal aangezien het financiële systeem er 

zo goed als volledig gedollariseerd is, de munteenheid een ‘crawling peg’ met de 

Amerikaanse dollar volgt en het kapitaal er volledig vrij internationaal kan stromen. Dit 

betekent dat wijzigingen in de Amerikaanse ‘federal funds rate’, aangezien deze rentevoet 

exogeen overgebracht wordt naar de Boliviaanse financiële markten, informatie verschaffen 

over exogene variaties in monetaire beleidsintrestvoeten. Gedurende de gehanteerde 

onderzoeksperiode is de correlatie tussen de ‘federal funds rate’ en andere korte termijn 

intrestvoeten in Bolivië dan ook zeer hoog. 

Een cruciaal onderscheid wordt gemaakt tussen de situatie waarbij (minder kredietwaardige) 

ontleners meer leningen vragen wanneer intrestvoeten laag zijn en een toename van het 

volume van leningen dat aanbodgedreven is. In het eerste geval zouden de intrestvoeten op 

leningen een hogere ‘hazard rate’ en risicopremie moeten bevatten, terwijl in het tweede 

geval de prijs per eenheid risico zou moeten dalen en sterker zou moeten dalen bij banken 

met meer ‘moral hazard’ problemen. Banken met meer ‘moral hazard’ problemen hebben 

immers de neiging om meer risico te nemen waardoor de intrestvoeten op de aangeboden 

leningen nog sterker dalen. Wanneer banken de risico’s van een lening aan een individuele 

ontlener correct quoteren en de voorwaarden van deze lening zodanig aanpassen om het 

risico volledig te waarderen, zou er geen ruimte meer mogen zijn voor het monetair beleid 

om de ‘hazard rate’ te verklaren, tenzij wijzigingen in monetaire condities onmiddellijk de 

risicobegeerte van banken beïnvloeden. 

Ioannidou et al. (2009) vinden dat een verlaging van de ‘federal funds rate’, wat onder het 

vaste wisselkoersregime correspondeert met een meer expansief geïmporteerd monetair 

beleid in Bolivië, resulteert in een hogere ‘hazard rate’ van nieuwe leningen, maar in een 
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lagere ‘hazard rate’ van uitstaande leningen. Dit laatste is een gevolg van de stijging van de 

waarde van het onderpand van de portefeuille uitstaande leningen na expansief monetair 

beleid (financiële accelerator). Gedurende opeenvolgende perioden van lage intrestvoeten 

worden de leningsstandaarden van nieuw uitgegeven bankleningen nog verder versoepeld. 

Expansief monetair beleid lijkt dus vooral de uitgifte van meer risicovolle nieuwe leningen 

aan te moedigen terwijl het de risicograad van uitstaande bankleningen vermindert. 

Wanneer men beide effecten samentelt, blijkt de risicograad van de totale 

leningenportefeuille, i.e. de som van nieuwe en bestaande leningen, te dalen. Van belang is 

echter het feit dat de ‘hazard rate’ van nieuwe leningen toeneemt en dus dat banken meer 

risico’s nemen na een verlaging in de beleidsrente wat een bewijs is voor het bestaan van 

het ‘risk taking’ kanaal. Algemeen kan men stellen dat het effect van een lagere monetaire 

beleidsrente op het ‘risk taking’ gedrag van banken sterker aanwezig is bij banken die meer 

geconfronteerd worden met ‘agency’ problemen aangezien de aandeelhouders van 

dergelijke banken minder controle kunnen uitoefenen op de risico-incentives van de 

bankmanagers. 

Gelijkaardige conclusies worden getrokken uit het onderzoek van Jiménez, Ongena, Peydró 

en Saurina (2011), dat de monetaire beleidsimpact op ‘risk taking’ van banken nagaat in 

Spanje16. Men vindt opnieuw dat een afname van de intrestvoet voor leningen op één nacht 

banken initieert hun krediet aan risicovollere tegenpartijen uit te breiden, waarbij 

kredietrisico wordt gedefinieerd als het hebben van een ex ante slecht kredietverleden of als 

het blootstaan aan toekomstige kredietfalingen. Dit effect is zelfs nog sterker aanwezig bij 

laaggekapitaliseerde banken. In het geval van beëindigde leningen gelden gelijkaardige 

resultaten, i.e. laaggekapitaliseerde banken beëindigen hun krediet aan risicovolle 

tegenpartijen minder vaak dan sterk gekapitaliseerde banken. Dit is opnieuw een gevolg van 

het fenomeen dat laaggekapitaliseerde banken minder ‘skin-in-the-game’ te verliezen 

hebben in het geval van faling van een ontlener (supra, p. 16). Een daling van de lange 

termijn intrestvoet heeft geen gelijkaardige statistisch significante en economisch relevante 

impact op bank ‘risk taking’. Samenvattend kan men stellen dat het monetair beleid de 

samenstelling van het aanbod van bankleningen beïnvloedt. Een lagere monetaire 

                                                        
16

 Ook Spanje biedt een ideale experimentele achtergrond om dergelijk onderzoek te voeren aangezien er een 
uitgebreid kredietregister beschikbaar is, het economische systeem er gedomineerd wordt door banken en het 
monetair beleid, gevoerd door de Europese Centrale Bank (ECB), zo goed als exogeen kan beschouwd worden. 
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beleidsrente initieert groter risicogedrag bij banken. Men komt tot het besluit dat dit effect 

nog sterker aanwezig is bij banken met meer ‘agency’ problemen, i.e. vooral lagere 

kapitaalratio’s leiden tot meer ‘risk taking’. 

Tot slot is het ook belangrijk om een onderscheid te maken tussen de effecten van monetair 

beleid en andere factoren die ‘risk taking’ initiëren. Daarom moet er ook rekening gehouden 

worden met andere mogelijke oorzaken van een verhoogd risicogedrag bij banken. Albuntas 

et al. (2010) controleren In hun onderzoek voor bankspecifieke eigenschappen, macro-

economische factoren en institutionele kenmerken op nationaal niveau om het effect van 

monetair beleid op risicogedrag uit te zuiveren. Het gebruik van verschillende 

berekeningswijzen voor bankrisico is een belangrijk element in hun analyse; er worden dan 

ook verschillende maatstaven gebruikt om het risicogedrag van banken te meten. Een eerste 

maatstaf wordt gegeven door de zogenaamde ‘expected default frequency (EDF)’. Dit is de 

waarschijnlijkheid dat een bedrijf failliet zal gaan binnen een bepaalde tijdsperiode. Het is 

een welgekende vooruitziende indicator van kredietrisico en bovendien worden 

berekeningen van de EDF vaak gebruikt door financiële instellingen, investeerders, centrale 

banken en toezichthouders om de gezondheid van het financiële systeem te controleren. In 

het algemeen kan de identificatiestrategie als volgt beschreven worden: aangezien het 

monetair beleid verschilt tussen landen, suggereert de hypothese van het ‘risk taking’ kanaal 

dat het bankrisico (EDF) meer gestegen is in landen met relatief lage beleidsintrestvoeten. 

Om de robuustheid van de resultaten na te gaan, wordt de analyse van de EDF aangevuld 

door additionele maatstaven voor bankrisico op te nemen die afgeleid zijn van informatie 

van aandelenmarkten. Het doel is om het bankrisico op te splitsen in idiosyncratisch 

(individueel) en systematisch (markt) risico. Op die manier kan men nagaan of monetair 

beleid de risicopositie van individuele banken beïnvloedt bovenop systematische 

beschouwingen. Meer specifiek helpt dit om de attitudes van banken ten aanzien van 

risicogedrag na te gaan, die onafhankelijk zijn van de evoluties in het banksysteem in zijn 

geheel.  

Gelijkaardig aan de studie van Ioannidou et al. (2009) wordt er een onderscheid gemaakt 

tussen de impact van een lage beleidsrente op uitstaande leningen en nieuw uitgegeven 

leningen. Een verlaging van de intrestvoet heeft enerzijds een positief rechtstreeks effect op 

de leningenportefeuille via een stijging van de waarde van het onderpand. Anderzijds kan 
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een reductie van de intrestvoet onder een bepaalde benchmark negatieve effecten 

veroorzaken aangezien een ‘search for yield’ gedrag de uitgifte van meer risicovolle nieuwe 

leningen kan initiëren. Om dit identificatieprobleem aan te pakken, worden zowel de 

veranderingen op kwartaalbasis in de monetaire beleidsrente als afwijkingen van de 

intrestvoet van een benchmark niveau dat de relatieve stand van het monetair beleid 

evalueert beschouwd. De regressieresultaten illustreren opnieuw dat verlagingen in de 

beleidsrente banken ertoe aanzetten om meer risico’s te nemen in het uitgeven van 

leningen maar dat de kwaliteit van de totale leningenportefeuille toeneemt door de stijging 

van de waarde van het onderpand. 

Tot slot suggereren de gevonden empirische resultaten twee belangrijke beleidsimplicaties. 

Ten eerste moeten centrale banken meer rekening houden met de impact van hun 

monetaire beleidsbeslissingen op het risicogedrag van banken. De potentiële impact van dit 

risicogedrag kan immers belangrijke implicaties hebben voor de lange termijn macro-

economische outlook zoals outputgroei, investeringen en krediet. Ten tweede zouden 

banktoezichthouders het macroprudentieel toezicht met betrekking tot financiële stabiliteit 

moeten versterken door hun toezicht te verscherpen gedurende perioden van lage 

intrestvoeten, vooral als deze samengaan met andere tekenen van risicogedrag zoals snelle 

leningsgroei en stijgingen in activaprijzen. Dit bevestigt dus opnieuw het belang van 

samenwerking en coördinatie tussen monetair beleid en  de prudentiële regulering (supra, p. 

26). 

2. Impact van monetair beleid op risicogedrag en van risicogedrag op de reële economie  

Dat een verlaging van de monetaire beleidsrente een stimulerend effect heeft op het 

risicogedrag van banken wordt ook gevonden door Adrian et al. (2010) en Adrian en Shin 

(2009). Een daling van de Amerikaanse ‘federal funds rate’ blijkt te leiden tot een hogere 

‘risk appetite’ - een maatstaf voor de bereidheid voor het nemen van risico - bij financiële 

intermediairs. Omgekeerd verhoogt een hogere ‘federal funds rate’ de kosten van de 

leverage van banken en reduceert ze de ‘risk appetite’, wat op zijn beurt het aanbod van 

leningen reduceert en geassocieerd is met hogere intrestvoetspreads en lagere reële 

activiteit. Het bestaan van de eerste fase van het ‘risk taking’ kanaal wordt m.a.w. ook door 

deze onderzoeken bevestigd. Interessant is echter dat men verder gaat tot een onderzoek 

van de tweede fase en resultaten vindt die ook deze ondersteunen: een hogere ‘risk 
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appetite’ uit zich in een hogere kredietverlening en heeft bijgevolg een significant positieve 

impact op reële economische activiteit. Omdat Adrian et al. (2010) en Adrian en Shin (2009) 

de VS onderzoeken, zijn sommige gevonden resultaten niet steeds relevant voor de 

Eurozone. Toch wensen wij de resultaten van deze twee onderzoeken kort toe te lichten 

aangezien er nauwelijks studies bestaan die de relevantie van de tweede fase van het ‘risk 

taking’ kanaal in de Eurozone onderzoeken en wij door deze werken geïnspireerd werden 

ook de tweede fase in ons eigen empirisch onderzoek te betrekken. 

De redenering in Adrian et al. (2010) is gebaseerd op de relatie tussen een macro-

economische risicopremie, de groei van balansen van financiële intermediairs en 

economische groei. Financiële instellingen beheren hun balans actief als antwoord op 

wijzigende economische condities en zullen hun beslissingen, die het aanbod van leningen 

betreffen, afstemmen op de reservecapaciteit van hun balans, gemeten als de 

beschikbaarheid van kapitaal en de risico’s geassocieerd met nieuwe leningen. Op die 

manier bepaalt de nauwheid van balansbeperkingen de risicobegeerte van financiële 

intermediairs en aldus het aanbod van krediet. Er wordt dus ex ante een nauwe relatie 

verwacht tussen de snelle groei van bankbalansen, lage risicopremies en een hogere reële 

economische activiteit. De bereidheid van banken om leningen toe te kennen is positief 

geassocieerd met de omvang van hun balans. Wanneer financiële instellingen gemakkelijk 

financiering verkrijgen, verzwakken hun balansbeperkingen (supra, p. 8), worden 

risicopremies verkleind, wordt het aanbod van leningen vergroot, wat op zijn beurt tot een 

hogere BBP-groei leidt. Effectieve risicoafkerigheid is laag en reële groei is hoog. Omgekeerd, 

wanneer financieringscondities verslechteren, daalt de ‘risk appetite’ van financiële 

instellingen, wat tot lagere reële groei leidt. Groeiende balansen van financiële instellingen 

worden dus geassocieerd met een lagere effectieve risicoafkerigheid, hogere activaprijzen 

en dus lagere toekomstige opbrengsten.  

Adrian et al. (2010) concluderen dat balansen van financiële instellingen potentieel 

bruikbare informatie bevatten over onderliggende financiële condities. Marginaal gezien 

moeten immers alle financiële instellingen, inclusief commerciële banken, geld lenen op 

financiële markten om leningen te kunnen uitgeven. Dit komt omdat de deposito’s van 

commerciële banken onvoldoende flexibel zijn om de toename van de balans te financieren. 

Adrian en Shin (2009) vinden gelijkaardig dat, in de mate dat de dynamiek van bankbalansen 



 35 

het aanbod van krediet beïnvloedt, zij een bepaalde voorspellende kracht hebben voor de 

reële economische activiteit. Om dit verband te onderzoeken regresseren zij BBP-groei over 

de lag van macro-economische en financiële variabelen. De grootte van de balansen van 

commerciële banken maskeren echter het effect van het opereren aan de marge. 

Marktfinanciering voor commerciële banken is in principe van slechts marginaal belang, 

gezien het belang van deposito’s voor hun financiering. Daarenboven waarderen zij hun 

effecten meestal aan boekwaarde wat niet steeds overeenkomt met de onderliggende 

marktwaarde van het effect. Marktgefundeerde financiële instellingen geven daarentegen 

een veel zuiverder signaal van marginale financieringscondities, aangezien hun passiva 

veeleer korte termijn zijn en hun balansen meer ‘marked to market’ zijn (supra, p. 8). 

Bovendien stimuleren deze marktgefundeerde financiële instellingen markten voor 

gesecuritizeerde producten, wat op zijn beurt de beschikbaarheid van het aanbod van 

leningen voor consumenten en niet-financiële bedrijven bepaalt.  

De groei van de totale activa en het kapitaal van de zogenaamde ‘security broker-dealers’ en 

commerciële banken worden aan de regressies met BBP-groei als afhankelijke variabele 

toegevoegd. Het doel is om na te gaan van welk type financiële intermediair de balans de 

grootste voorspellende kracht heeft voor de reële macro-economische activiteit. Door lags 

van financiële variabelen op te nemen, zoals een index voor marktvolatiliteit (VIX), een 

termijn- en kredietspread, controleren ze tevens voor bewegingen in bankbalansen die 

louter te wijten zijn aan een prijseffect. Activagroei van financiële intermediairs, die kan 

beschouwd worden als een proxy voor hun risicogedrag, blijkt een goede voorspeller van 

toekomstige reële activiteit te zijn, vooral voor sectoren zoals vastgoed en duurzame 

consumptiegoederen die gevoelig zijn voor condities op financiële marken, alsook voor 

toekomstige inflatie. Bovendien vindt men dat balanscomponenten van ‘broker-dealers’ en 

schaduwbanken veel beter in staat zijn om reële macro-economische groei te voorspellen in 

vergelijking met de balanscomponenten van commerciële banken. Samenvattend kunnen 

we dus zeggen dat Adrian et al. (2010) en Adrian en Shin (2009) evidentie vinden voor het 

bestaan van het ‘risk taking’ kanaal en concluderen dat de marktgefundeerde financiële 

instellingen in de VS de belangrijkste schakel vormen in de transmissie van dit kanaal naar de 

reële economie. 
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Ons eigen empirisch onderzoek m.b.t. de tweede fase van het ‘risk taking’ kanaal hebben wij 

geïnspireerd op deze papers van Adrian et al. (2010) en Adrian en Shin (2009). Een cruciaal 

onderscheid is wel dat wij de leningsstandaarden van banken gebruiken als maatstaf voor 

hun risicogedrag i.p.v. een ‘risk appetite factor’ (Adrian et al., 2010) of de groei van 

balanscomponenten van verscheidene financiële intermediairs (Adrian & Shin, 2009). Wij 

zijn er immers van overtuigd dat leningsstandaarden van banken een betere maatstaf 

vormen voor het risicogedrag van banken in de Eurozone. Daarenboven willen we een 

consistent verband tussen de eerste en tweede fase van ons empirisch onderzoek 

bewerkstelligen waarin de leningsstandaarden van banken onze belangrijkste variabele blijft 

om het ‘risk taking’ kanaal te identificeren. De controlevariabelen die Adrian, (Moench) en 

Shin opnemen in hun model komen echter wel terug in onze empirische methodologie van 

de tweede fase. Een bijkomend verschil is dat deze papers gebruiken maken van een VAR-

model om de impact op de reële economie te schatten, terwijl wij gebruik maken van meer 

eenvoudige OLS-regressies met BBP-groei en inflatie als afhankelijke variabelen. Additioneel 

gebruiken wij de groei van het volume leningen als afhankelijke variabelen om na te gaan of 

een versoepeling in de leningsstandaarden een groter leningsvolume initieert en aldus de 

reële economie stimuleert.  

3. Impact van lange termijn rente op risicogedrag en weerslag op reële economie 

In tegenstelling tot Maddaloni en Peydró (2010), Maddaloni et al. (2008) en Jiménez et al. 

(2011), komt Peersman (2011) tot de conclusie dat voornamelijk lange termijn intrestvoeten 

‘risk taking’ van banken in de Eurozone initiëren. Op die manier kan dit onderzoek als een 

“buitenbeentje” beschouwd worden aangezien geen enkele andere studie tot een dergelijk 

resultaat komt. Dit onderzoek hanteert weliswaar een compleet verschillende werkwijze en 

de focus ligt vooral op de impact van wijzigingen in balanscomponenten op de reële 

economie, i.e. de tweede fase van het kanaal. Men tracht de macro-economische relevantie 

en transmissie van verschillende soorten schokken in bankleningen in de Eurozone na te 

gaan en identificeert drie soorten schokken: exogene vraaggedreven schokken, door het 

monetair beleid geïnitieerde aanbodschokken en aanbodschokken onafhankelijk van het 

monetair beleid (‘lending multiplier shocks’). Populaire voorbeelden van deze laatste soort 

schokken zijn schokken in het risicogedrag van banken, fluctuaties in de securitizatie-

activiteit of innovaties in markten voor de kredietderivaten.  
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De resultaten geven een significant positieve impact weer van aanbodschokken op 

economische activiteit en inflatie, daar waar het omgekeerde geldt voor vraagschokken. Dit 

kan verklaard worden door het feit dat een positieve schok in de vraag naar leningen 

aanleiding geeft tot een hogere intrestvoet op leningen terwijl het omgekeerde geldt voor 

een positieve schok in het aanbod van bankleningen. Globaal gezien kan men zeggen dat de 

macro-economische relevantie van schokken in bankleningen aanzienlijk is, aangezien deze 

meer dan de helft van de variantie van de voorspellingsfout van economische activiteit 

verklaren, op een horizon van één tot drie jaar. Voornamelijk aanbodschokken in 

bankleningen onafhankelijk van het monetair beleid drijven deze resultaten, i.e. deze 

schokken verklaren ongeveer een derde van de outputvariatie. Exogene vraaggedreven 

schokken en door het monetair beleid geïnitieerde aanbodschokken verklaren gezamenlijk 

ongeveer 20% van de verwachte outputfluctuaties op middellange termijn. Een al even 

frappante conclusie is de relevantie van deze drie soorten schokken in bankleningen voor 

inflatievariabiliteit. Hoewel deze schokken nauwelijks relevant zijn voor fluctuaties in de 

inflatie op korte termijn, verklaren zij tot 75% van de lange termijn variatie in de 

voorspellingsfouten voor inflatie, i.e. voor een tijdshorizon vanaf één jaar. Opnieuw wordt 

het grootste deel van de inflatievariabiliteit verklaard door de zogenaamde ‘lending 

multiplier’ schokken.   

Wanneer men de determinanten van innovaties in het aanbod van bankleningen 

onafhankelijk van het monetair beleid nagaat, suggereert de analyse dat deze vooral 

schokken in de risicobegeerte van banken omvatten die gedreven worden door wijzigingen 

in de lange termijn intrestvoeten die losstaan van reële economische verstoringen en 

monetair beleid. Meer specifiek, wanneer de intrestvoet op overheidsobligaties daalt, 

hebben banken de neiging om hun overheidsleningen te substitueren voor meer risicovolle 

leningen aan de private sector, wat op zijn beurt economische activiteit en inflatie 

aanmoedigt. Vervolgens zal ook de passiva-zijde van de bankbalans toenemen wat op haar 

beurt de reële economie verder stimuleert. Dit geeft aan dat de geïdentificeerde schokken 

voornamelijk wijzigingen in het risicogedrag van banken representeren, i.e. er substitutie 

plaatsvindt van overheidsobligaties naar meer risicovolle leningen aan de private sector, het 

zogenaamde ‘search for yield’ effect (supra, p. 6). Wijzigingen in lange termijn intrestvoeten 

zijn hierbij de belangrijkste oorzaak van veranderende risico-incentives van banken. 
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IV. DATA EN METHODOLOGIE 

In dit hoofdstuk wensen wij het bestaan van het ‘risk taking’ kanaal van monetaire 

transmissie in de Eurozone empirisch te onderzoeken. Het empirisch onderzoek wordt in 

twee fasen opgedeeld. De eerste fase verifieert of een expansief monetair beleid banken 

ertoe aanzet om meer risico’s te nemen. Meer specifiek testen we de hypothese of een 

verlaging in de beleidsrente banken ertoe aanzet om hun leningsstandaarden te 

versoepelen. Bankleningen worden steeds opgedeeld in drie categorieën: bedrijfs-, 

hypotheek- en consumentenleningen. In de empirische literatuur werd immers uiteengezet 

dat de verschillende soorten bankleningen verschillend kunnen reageren op een monetaire 

beleidswijziging (e.g. voor de VS Den Haan et al., 2007). Deze hypothese wensen wij voor de 

Eurozone, in navolging van Maddaloni en Peydró (2010) en Maddaloni et al. (2008), te 

onderzoeken. Naast de impact van het monetair beleid op het risicogedrag van banken, 

welke onze fundamentele onderzoeksvraag is om het bestaan van de eerste fase van het 

‘risk taking’ kanaal te verifiëren, wensen we ook na te gaan wat de impact is van lange 

termijn rentevoeten op dit risicogedrag. Vervolgens gaan we na hoe de recente financiële 

crisis de impact van korte en lange termijn rentevoeten op ‘bank risk taking’ heeft beïnvloed. 

We controleren hierbij uiteraard voor andere transmissiekanalen en tevens voor het belang 

van concurrentie tussen banken. De tweede fase betreft het onderzoek naar de impact van 

‘risk taking’ van banken op de reële economie. Meer specifiek wensen we na te gaan of een 

versoepeling in de leningsstandaarden van banken een positieve invloed heeft op de reële 

economie en aldus output en inflatie stimuleert. Ook hier controleren we voor andere 

transmissiekanalen van monetair beleid. Hierbij willen we opmerken dat we voor de tweede 

fase niet langer controleren voor de financiële crisis. In de eerste fase was het immers de 

bedoeling om aan de hand van de crisisdummy aan te tonen dat de impact van de monetaire 

beleidsrente (en lange termijn rente) op leningsstandaarden van banken kan wijzigen tijdens 

de recente financiële crisis. Voor de tweede fase van dit transmissiekanaal hanteren we 

echter reeds afhankelijke variabelen die de stand van de reële economie en aldus de reële 

macro-economische gevolgen van de crisis weerspiegelen.   

1. Eerste fase 

We wensen empirisch na te gaan of een expansief monetair beleid een versoepeling in de 

leningsstandaarden initieert ten gevolge van wijzigingen in het risicogedrag van banken. De 
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empirische strategie is gebaseerd op een reeks van regressies waarbij de basisregressie de 

volgende functionele vorm aanneemt (Maddaloni & Peydró, 2010):  

  (1) 

Hierbij staat LSt voor het netto percentage van banken dat zijn leningsstandaarden 

verscherpt heeft in kwartaal t. Zoals hierboven reeds vermeld maken we een opdeling 

tussen de leningsstandaarden voor leningen aan ondernemingen (bedrijfsleningen), leningen 

aan huishoudens voor consumentenkrediet en andere (consumentenleningen) en leningen 

aan huishoudens voor aankoop van huizen (hypotheekleningen) als afhankelijke variabelen. 

EONIAt-1, BBPt-1 en HICPt-1 zijn respectievelijk de monetaire beleidsrente, de groei van het 

BBP en de inflatie van het voorgaande kwartaal17. Voor de verschillende gerapporteerde 

regressies hanteren we Ordinary Least Squares (OLS) als schattingsmethode. We passen 

steeds een Newey-West correctie toe om consistente standaardfouten te verkrijgen, 

gecorrigeerd voor autocorrelatie en heteroscedasticiteit. 

In een volgende stap nemen we ook de lange termijn intrestvoet op als bijkomende 

verklarende variabele. Het doel is om na te gaan of risicogedrag van banken voornamelijk 

geïnitieerd wordt door een verlaging van de korte of lange termijn intrestvoet. Het grootste 

gedeelte van de empirische literatuur rapporteert immers dat voornamelijk een verlaging in 

de monetaire beleidsrente ‘risk taking’ gedrag initieert terwijl Peersman (2011) stelt dat 

voornamelijk de lange termijn intrestvoeten het risicogedrag van banken beïnvloeden. De 

rendabiliteit van bedrijfs- en overheidsobligaties neemt immers af wanneer de lange termijn 

rente daalt wat banken ertoe aanzet om meer risicovolle leningen uit te geven met een 

hogere verwachte opbrengst (supra, p. 37). Wij wensen deze verschillende hypotheses te 

testen voor de Eurozone aan de hand van geaggregeerde data. Vervolgens gaan we ook na 

hoe de recente financiële en economische crisis de impact van beide intrestvoeten op de 

leningsstandaarden van banken heeft beïnvloed, aangezien we vermoeden dat de monetaire 

beleidsrente en de lange termijn intrestvoet een verschillende impact hebben op 

leningsstandaarden van banken in deze crisisperiode. Om dit na te gaan voegen we een 

crisisdummy alsook interactievariabelen aan de regressies toe. Ex ante verwachten we dat 

banken hun leningsstandaarden automatisch verstrengen door de financiële crisis, los van de 

                                                        
17

 De verklarende variabelen worden steeds met één lag opgenomen om endogeniteitsproblemen te 
vermijden. 
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stand van het monetair beleid of de lange termijn rente. De opdroging van de 

interbankenmarkt, ten gevolge van de vertrouwenscrisis tussen banken, zorgde er immers 

voor dat het aanbod aan bankleningen fors daalde. Daarnaast zorgde de eurocrisis voor 

nefaste gevolgen voor het aanbod van bankleningen. Europese banken houden immers veel 

obligaties aan van Europese overheden wat door de Europese schuldencrisis een grotere 

onzekerheid initieerde m.b.t. de kapitaalpositie van banken. 

De afhankelijke variabele LS in de verschillende regressies is steeds het netto percentage van 

banken die hun leningsstandaarden verstrengden voor één van de drie soorten leningen. 

Zoals in Maddaloni en Peydró (2010) en Maddaloni et al. (2008) is de belangrijkste dataset 

die wij hiervoor gebruiken de antwoorden van de ‘Bank Lending Surveys’ (BLS) van de 

Eurozone. Geaggregeerde data betreffende de BLS zijn beschikbaar vanaf 2003Q1. We 

starten onze onderzoeksperiode dan ook in 2003Q1 en eindigen in 2011Q4, het laatste 

kwartaal waarvoor deze data bij aanvang van dit onderzoek beschikbaar zijn. De BLS bestaat 

uit verschillende onderzoeksvragen waarbij de belangrijkste vragen ongewijzigd bleven sinds 

de start van de enquête. In bijlage 1 is een meer gedetailleerde lijst van de gebuikte vragen 

terug te vinden. In wat volgt focussen we op de vraag: “Hoe zijn de leningsstandaarden van 

uw bank in de toekenning van leningen en kredietlijnen gewijzigd in de voorbije drie 

maand?”. Aangezien we geïnteresseerd zijn in de actuele leningsbeslissingen van banken, 

gebruiken we de antwoorden die gerelateerd zijn aan wijzigingen in de leningsstandaarden 

over de voorbij drie maand. De vragen impliceren alleen kwalitatieve antwoorden waarbij er 

geen cijfers vereist zijn: banken rapporteren een versoepeling, verscherping of geen 

wijziging in hun leningsstandaarden. In navolging van Lown en Morgan (2006) en Maddaloni 

en Peydró (2010), kwantificeren we de verschillende antwoorden door gebruik te maken van 

het netto percentage van banken dat zijn leningsstandaarden verscherpt heeft over het 

voorbije kwartaal. Dit netto percentage is als volgt gedefinieerd: het verschil tussen het 

percentage van banken dat een verscherping van zijn leningsstandaarden rapporteert en het 

percentage van banken dat een versoepeling van zijn leningsstandaarden rapporteert. Een 

positief cijfer duidt dus op een verscherping van de leningsstandaarden.  
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Om de stand van het monetair beleid weer te geven gebruiken we het kwartaalgemiddelde 

van de intrestvoet voor leningen op één nacht, i.e. de EONIA18. Om de impact van lange 

termijn intrestvoeten na te gaan gebruiken we de intrestvoet van de 10-jarige benchmark 

overheidsobligaties. Deze lange termijn rente is een gewogen gemiddelde van de rente op 

10-jarige overheidsobligaties uitgegeven door de verschillende landen van de Eurozone. 

BBP-groei en inflatie, waarvoor we de Europese Geharmoniseerde Index van 

Consumentenprijzen (HICP) als indicator gebruiken, nemen we op als verklarende variabelen 

om te controleren voor het feit dat door lage economische activiteit alle tegenpartijen en 

activaportefeuilles van banken automatisch risicovoller worden en dus niet het gevolg zijn 

van bewust risicozoekend gedrag van banken. Om te controleren voor de crisis construeren 

we een dummyvariabele die één wordt vanaf 2008Q1 en nul is in de voorafgaande 

kwartalen. 

Ten slotte diepen we deze eerste fase verder uit door te controleren voor andere factoren 

zoals concurrentie tussen banken en andere kanalen van monetaire transmissie zoals de 

financiële accelerator, het ‘bank capital’ en het ‘bank lending’ kanaal (Maddaloni et al., 

2008). De bedoeling is om na te gaan of een verlaging van de beleidsrente ook aanleiding 

geeft tot een versoepeling in de leningsstandaarden van banken eens voor deze andere 

kanalen gecontroleerd wordt. De gevonden resultaten zijn hierbij van bijzonder belang 

aangezien de regressies uit de vorige stappen, door de afwezigheid van een dergelijke 

controle, vertekend kunnen zijn en daardoor dus mogelijks kwalitatief zwakker zijn. We 

besteden bijzondere aandacht aan het kanaal van de financiële accelerator (supra, p. 5). 

Banken kunnen immers hun leningsstandaarden versoepelen door een verbetering van de 

algemene economische toestand en/of een verbetering in de kwaliteit van het aangeboden 

onderpand van de ontleners. Deze versoepeling van leningsstandaarden wordt dan niet door 

een verhoogd risicogedrag van banken geïnitieerd. Indien een verlaging van de beleidsrente 

nog steeds aanleiding geeft tot een versoepeling in de leningsstandaarden eens we voor het 

‘balance sheet’, ‘bank capital’ en ‘bank lending’ kanaal en gecontroleerd hebben, dan is dit 

een sterke indicatie van het bestaan van een ‘risk taking’ kanaal in de Eurozone. 

                                                        
18

 We gebruiken de EONIA i.p.v. de rente voor de ‘Main Refinancing Operations’ (MRO) van de ECB aangezien 
de EONIA systematisch lager is dan de MRO-rente sinds september 2008 ten gevolge van niet-conventionele 
monetaire beleidsmaatregelen en bijgevolg representatiever is voor de stand van het monetair beleid 
(Peersman, 2011).  
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In deze verdieping van de eerste fase heeft de basisregressie (1) nog steeds dezelfde 

functionele vorm, maar wordt er telkens een extra verklarende variabele opgenomen om te 

controleren voor een welbepaald transmissiekanaal of om de invloed van concurrentie 

tussen banken na te gaan. In bijlage 2 vindt men een duidelijke beschrijving van welke 

variabele er per leningscategorie wordt opgenomen om te controleren voor een specifiek 

transmissiekanaal of de concurrentiegraad tussen banken. We beginnen met een controle 

voor de financiële accelerator. In principe zou de controle voor BBP-groei en andere 

belangrijke macro-economische variabelen opgenomen in de basisregressie voldoende 

moeten zijn om voor een verbetering in de nettowaarde van de ontleners te controleren. 

We gaan echter een stap verder en nemen achtereenvolgens verschillende variabelen op om 

te controleren voor de financiële accelerator (Maddaloni et al., 2008). We controleren ook 

voor het ‘bank capital’ kanaal aangezien een verslechtering in de kapitaalpositie van banken 

een verscherping van de leningsstandaarden kan veroorzaken (supra, p. 15). Gelijkaardig 

controleren we voor het ‘bank lending’ kanaal aangezien een verslechterde 

liquiditeitspositie of een moeilijkere toegang tot marktfinanciering banken ertoe aanzet hun 

kredietcondities te verstrengen (supra, p. 13). Het is duidelijk dat deze transmissiekanalen 

een potentiële invloed uitoefenen op de leningsstandaarden van banken, los van hun risico-

incentives. Tot slot controleren we voor de concurrentiedruk van andere banken aangezien 

we in de theoretische literatuur gezien hebben dat dit ook een factor is die de intensiteit van 

het ‘risk taking’ kanaal kan versterken (supra, p. 21). Een hogere competitiegraad lijdt in 

theorie immers tot een verhoogd risicogedrag. 

We volgen de bestaande empirische literatuur19 en beschouwen de verklarende variabelen 

alsook de afhankelijke variabele, i.e. het netto percentage van banken dat zijn 

leningsstandaarden verscherpt heeft voor de drie soorten leningen, als stationaire 

variabelen. Het uitvoeren van ‘unit root’ testen op deze tijdreeksen is mogelijk, maar deze 

testen zijn onbetrouwbaar door de lage power aangezien deze testen slechts worden 

uitgevoerd op 36 observaties. De kans op het maken van een type 2 fout is dan ook zeer 

groot20. Intuïtief valt tevens ook niet te verklaren waarom deze variabelen een ‘random 

walk’ patroon zouden volgen aangezien we niet verwachten dat de variabelen willekeurig 

                                                        
19

  Zoals Maddaloni en Peydró (2010) en Maddaloni et al. (2008). 
20

 Wanneer we deze ‘unit root’ testen effectief uitvoeren, zien we dat bij de leningsstandaarden voor 
consumenten- en hypotheekleningen, de EONIA en de lange termijn rente de nulhypothese van een ‘unit root’ 
niet verworpen kan worden. 
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een opwaartse, neerwaartse of afwisselende trend vertonen zonder enige voorspellende 

kracht. 

2. Tweede fase 

We wensen empirisch na te gaan wat het rechtstreeks effect is van een versoepeling in de 

leningsstandaarden van banken t.g.v. ‘risk taking’ op de reële economie alsook het 

onrechtstreeks effect in conjunctie met de controle voor de kapitaalgroei van banken, de 

depositogroei van banken en een maatstaf voor risico of een vertrouwensindicator in de 

Europese economie. We wensen m.a.w. de tweede fase van het ‘risk taking’ kanaal van 

monetaire transmissie te testen door na te gaan of een versoepeling in de 

leningsstandaarden van banken een positief effect op de reële economie initieert, i.e. op 

output en prijzen. De empirische strategie is gebaseerd op een reeks van OLS-regressies 

waarbij de basisregressies volgende functionele vormen aannemen:  

  (2a) 

  (2b) 

Hierbij staat LSt opnieuw voor het netto percentage van banken dat zijn leningsstandaarden 

verscherpt heeft in kwartaal t. Er wordt wederom een onderscheid gemaakt tussen 

leningsstandaarden voor bedrijfs-, consumenten- en hypotheekleningen als verklarende 

variabelen. Analoog aan de eerste fase passen we steeds een Newey-West correctie toe om 

consistente standaardfouten te verkrijgen, gecorrigeerd voor autocorrelatie en 

heteroscedasticiteit.  

Aangezien we de leningsstandaarden van banken niet als een zuivere maatstaf voor hun 

risicogedrag kunnen beschouwen, zijn bijkomende controlevariabelen nodig. Andere 

transmissiekanalen kunnen immers ook de leningsstandaarden van banken beïnvloeden, los 

van hun risico-incentives. In specificaties (2a) en (2b) controleren we voor de conjunctuur en 

de stand van het monetair beleid door een lag van BBP-groei, HICP en EONIA op te nemen. 

Daarnaast controleren we ook of balanscomponenten van financiële instellingen een 

voorspellende kracht hebben voor de reële economie. Adrian en Shin (2009) vinden immers 

dat de groei in activa en kapitaal van de zogenaamde ‘broker-dealers’ en schaduwbanken de 

reële economie stimuleert. Er dient wel opgemerkt te worden dat Adrian en Shin (2009) 

deze balanscomponenten als proxy voor het risicogedrag van banken beschouwen, terwijl 
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wij deze als controlevariabelen opnemen. We zijn er immers van overtuigd dat de 

leningsstandaarden van banken een betere proxy zijn om risicogedrag van financiële 

intermediairs te benaderen aangezien balanscomponenten té algemene maatstaven zijn die 

door heel wat andere factoren worden beïnvloed. De gehanteerde balanscomponenten 

lijken ons meer geschikt als controlevariabelen voor andere transmissiekanalen. Bovendien 

focussen zij zich op balansen van de ‘broker-dealers’ en schaduwbanken, terwijl wij het 

belang van commerciële banken in de Eurozone benadrukken en bijgevolg enkel focussen op 

hun balanscomponenten. In de volgende stappen nemen we dan ook één voor één de 

kapitaalgroei van banken, de groeivoeten van bankdeposito’s alsook een controlevariabele 

voor de financiële accelerator op als bijkomende verklarende variabele. De controle voor de 

financiële accelerator benaderen we eens door de VStoxx-index, een maatstaf voor 

volatiliteit of risico op de Europese aandelenmarkt, en dan door de Economic Sentiment 

Indicator (ESI) 21 , een maatstaf voor verwachtingen m.b.t. economische activiteit die 

berekend wordt als een gewogen gemiddelde van consumenten- en 

producentenvertrouwen. Hierbij willen we opmerken dat we beperkt zijn in het opnemen 

van additionele verklarende variabelen aangezien ons model slechts 36 observaties bevat en 

het aantal vrijheidsgraden snel daalt wanneer we meer regressoren opnemen. We wensen 

voldoende vrijheidsgraden te behouden om zo betrouwbaar mogelijke coëfficiënten in de 

regressies te bekomen. Het doel is om te controleren voor balanscomponenten en andere 

transmissiekanalen die een potentiële invloed uitoefenen op de reële economie. Door de 

groei in het kapitaal van banken op te nemen als bijkomende verklarende variabele 

controleren we voor de invloed die een sterkere kapitaalbasis van banken kan hebben op de 

reële economie, zoals die onder meer beschreven wordt door het ‘bank capital’ kanaal. De 

relevantie van het ‘bank capital’ kanaal werd aanvankelijk als miniem beschouwd, maar 

aangezien onze onderzoeksperiode ook de recente financiële crisis omvat, dienen we te 

controleren voor een serieuze schok in het bankkapitaal van vele Europese banken door het 

nemen van vele verliezen. We verwachten immers dat een forse daling in het kapitaal van 

banken hen de mogelijkheid ontneemt om meer (risicovolle) leningen uit te geven, los van 

hun incentives om hun leningsstandaarden te verlagen en aldus meer risico aan te gaan. De 

                                                        
21

 De ‘economic sentiment indicator (ESI)’ is samengesteld uit vertrouwensindicatoren van de industrie, 
dienstensector, consumenten, bouwsector en kleinhandel met elk een aandeel van respectievelijk 40%, 30%, 
20%, 5% en 5%. Waarden van de ESI boven (onder) de 100 betekenen een hoger (lager) dan gemiddeld 
vertrouwen in de economische activiteit.  
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depositogroei van banken controleert voor het aanbodgedreven ‘bank lending’ kanaal 

aangezien ook een sterkere depositobasis of een grotere liquiditeitsreserve banken ertoe 

aanzet hun aanbod van leningen te vergroten of hun intrestvoetspread te verlagen en 

bijgevolg de economie te stimuleren. De variabele depositogroei betreft de groei van 

bankdeposito’s met niet-financiële instellingen als tegenpartij. We verwachten additioneel 

dat een hogere risicograad in de economie banken ertoe aanzet om hun leningsstandaarden 

te verscherpen, los van hun risico-incentives. Immers, hoe volatieler of risicovoller de 

economie, hoe lager de nettowaarde van ontleners en dus hoe lager de kwaliteit van het 

onderpand dat zij kunnen aanbieden. Om die redenen nemen we de VStoxx-data op 

aangezien we, via deze proxy voor de kwaliteit van het aangeboden onderpand, kunnen 

controleren voor de financiële accelerator. Een alternatieve proxy voor de financiële 

accelerator zijn de ESI-data aangezien deze een indicatie zijn van de economische 

vooruitzichten en aldus sterk verbonden zijn met de kredietwaardigheid van de ontleners. 

Aldus gaan we na of een versoepeling in de leningsstandaarden van banken een positieve 

invloed heeft op BBP-groei en inflatie eens we voor deze factoren gecontroleerd hebben. 

Wordt deze relatie bevestigd, dan hebben we een gefundeerd bewijs voor het bestaan van 

de tweede fase van het ‘risk taking’ kanaal in de Eurozone. We verwachten echter dat de 

impact van leningsstandaarden op BBP-groei en inflatie mogelijks beperkt is door het feit dat 

deze twee afhankelijke variabelen door heel wat andere factoren beïnvloed worden, los van 

het monetair beleid zoals bijvoorbeeld ‘asset prices’ en puur vraaggedreven factoren. 

Vandaar dat we tevens de impact van leningsstandaarden op het volume leningen nagaan 

aangezien deze variabele door minder factoren beïnvloed wordt dan BBP-groei en inflatie. 

Op deze manier trachten we de relatie empirisch beter te vatten. De literatuur stelt immers 

dat een groter leningsvolume steeds positieve gevolgen heeft voor de reële economische 

activiteit zodat ook deze variabele kan gebruikt worden om de tweede fase van het ‘risk 

taking’ kanaal te onderzoeken. 

Deze nieuwe specificatie neemt volgende functionele vorm aan22: 

GroeiVolumeLeningen = α3 + β3 LSt-1 +  γ3 EONIAt-1 + δ3 BBPt-1 + θ3 KapGroeit-1 + ϑ3          

                                            DepGroeit-1 + μ3 ControleFAt-1 + ε3t         (3) 

                                                        
22

 Om voor het kanaal van de financiële accelerator te controleren (“ControleFA”)  beschouwen we opnieuw 
twee verschillende proxies, nl. de VStoxx-index en ESI-data. 
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Tot slot willen we opmerken dat we opnieuw de bestaande empirische literatuur volgen en 

de variabelen, gehanteerd in de tweede fase van het empirisch onderzoek, als stationaire 

variabelen beschouwen 23 (supra, p. 42).  

3. Data-analyse 

In deze paragraaf beschrijven we de evolutie van de belangrijkste variabelen uit ons 

empirisch onderzoek over de volledige sample. We lichten deze evolutie kort toe teneinde 

de omgeving te schetsen waarin we de relevantie en de macro-economische gevolgen van 

het ‘risk-taking’ kanaal nagaan. Voor een grafische weergave verwijzen we naar figuren 1 

t.e.m. 5 in sectie VII. Omdat het behandelen van alle opgenomen variabelen ons te ver zou 

leiden, betreft het enkel een bespreking van de hoofdvariabelen, “hoofd” in de zin van dat 

ze deel uitmaken van de basisspecificaties.  

De leningsstandaarden vertonen een gelijkaardig verloop voor de drie categorieën leningen; 

de bewegingen van de standaarden voor bedrijfsleningen zijn weliswaar iets sterker dan 

deze van de standaarden voor consumenten- en hypotheekleningen. In de aanloop naar de 

recente financieel-economische crisis zijn de netto percentages bijna stelselmatig negatief. 

Dit betekent dat het percentage banken dat in de BLS aangaf zijn leningsstandaarden te 

hebben versoepeld groter is dan het percentage dat zijn standaarden verstrengde. Vanaf 

2007, wanneer de crisis in de financiële markten aanheft, komt echter aan deze periode van 

soepele kredietverlening een eind. Slechts vanaf 2009 zakken de netto percentages van 

banken die hun standaarden verstrengden tot 10 à 20%, maar nemen vanaf 2011 opnieuw 

erg toe. Sinds het uitbreken van de crisis blijven dus relatief meer banken hun standaarden 

te verstrengen dan te versoepelen.  

De groei van het BBP van de Eurozone staat bij de aanvang van de onderzochte periode op 

een laag peil (0,84% in het eerste kwartaal van 2003). Hierna volgt een positieve koers, 

waaraan echter een einde komt vanaf 2007 wanneer de eerste onrusten op de financiële 

markten opduiken. De groei wordt negatief in het derde kwartaal van 2008 en herstelt zich 

pas in 2010. Daaropvolgend blijft de groeivoet redelijk stabiel, maar begint slechts een jaar 

later wederom aan een dalende evolutie. 

                                                        
23

 Wanneer we ‘unit root’ testen uitvoeren, dan zien we dat we bij de kapitaalgroei van banken, groei van 
consumenten- en hypotheekleningen en de VStoxx-data de nulhypothese van ‘unit root’ niet kunnen 
verwerpen. Wanneer we de resultaten van de ‘unit root’ testen zouden geloven moeten we zelfs ‘multiple unit 
roots’ concluderen voor de groei van bedrijfsleningen, met name een I(2)-proces. 
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Wat de inflatie betreft, merken we dat deze gedurende de eerste vier jaar schommelt rond 

de 2,5% en bijgevolg boven de 2%-doelstelling van de ECB ligt. De situatie verslechtert en 

het inflatiepeil bereikt een piek van 3,8% in het derde kwartaal van 2008. Tijdens de 

aansluitende recessie daalt het prijsniveau echter, parallel aan het outputniveau, en midden 

2009 is er zelfs even sprake van deflatie. In het laatste kwartaal van 2009 wordt de inflatie 

terug positief en houdt een opwaartse trend aan zodat vanaf 2011 de ECB-doelwaarde 

opnieuw wordt overschreden.  

De EONIA is in het begin van de sample betrekkelijk laag en gedurende een tweetal jaren zo 

goed als constant (± 2%).  Vanaf 2006 begint de rente echter te stijgen om in 2007 en 2008 

te blijven hangen op een hoog niveau van ongeveer 4%. Analoog aan de groei van het BBP 

en de inflatie volgt een sterke daling van de EONIA in het laatste kwartaal van 2008. Een 

bijzonder laag niveau van één of minder dan één procent duurt voort tot het einde van de 

beschouwde periode. De ontwikkelingen van de  lange termijn intrestvoet behoeven weinig 

uitleg: het renteniveau varieert over de gehele sample tussen de 3.5 en 4.5%, zonder 

uitschieters. 

Tot slot is de evolutie van de groeivoeten van de volumes leningen ongeveer gelijklopend 

aan die van de groei van het BBP. Wederom is het patroon voor de drie leningencategorieën 

gelijkaardig. Tijdens de eerste jaren van de sample kennen de volumes leningen een 

positieve en toenemende groei. Voor hypotheek- en consumentenleningen begint de groei 

reeds voor de crisis af te nemen, bedrijfsleningen volgen vanaf 2008. Begin 2009 worden de 

groeivoeten van de volumes van zowel consumenten- als hypotheekleningen negatief. Voor 

de hypotheekleningen duurt dit echter slechts twee kwartalen, waarna de groei zich herstelt 

en tot het einde van de onderzochte periode positief blijft. De groeivoeten van de volumes 

consumentenleningen daarentegen blijven systematisch negatief. Eind 2009 gaat ook de 

groei van het volume bedrijfsleningen onder nul, maar deze herneemt alweer vanaf 2011. 

V. RESULTATEN 

1. Eerste fase 

De resultaten van de eerste fase van ons onderzoek zijn terug te vinden in tabel 1 t.e.m. 6b 

voor respectievelijk bedrijfsleningen, leningen aan huishoudens voor consumptie en 

hypotheekleningen. De eerste kolom van tabellen 1 t.e.m. 3 geeft steeds de resultaten van 
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onze basisregressie (1) weer. Hierin trachten we na te gaan of er een significante impact is 

van de monetaire beleidsrente op de leningsstandaarden van banken voor de verschillende 

categorieën leningen, waarbij we controleren voor BBP-groei en inflatie. Kolom twee toont 

telkens de regressies waarbij we de lange termijn rente als bijkomende verklarende 

variabele opnemen.  In kolom drie en vier voegen we aan respectievelijk de basisregressie en 

de regressie inclusief lange termijn rente een dummyvariabele toe die controleert voor de 

crisis. Tot slot worden in kolom vijf en zes de resultaten weergegeven van respectievelijk de 

basisregressie en de regressie met de lange termijn rente waarbij zowel een crisisdummy als 

interactievariabele(n) als verklarende variabelen worden opgenomen. Deze 

interactievariabelen (EONIA*crisisdummy en LTrente*crisisdummy) voegen we toe om te 

zien of de impact van de rentevoeten is veranderd tijdens de crisis. Het merendeel van de 

specificaties in tabellen 1 t.e.m. 3 is gebaseerd op deze van Maddaloni en Peydró (2010), 

wat een onderlinge vergelijking mogelijk maakt. De weergegeven specificaties in tabellen 4a 

t.e.m. 6b zijn echter gebaseerd op het onderzoek van Maddaloni et al. (2008) zodat de 

resultaten uit deze tabellen vergeleken zullen worden met de resultaten van dit onderzoek. 

De standaard verklarende variabelen in tabellen 4a t.e.m. 6b zijn de lag van de EONIA, BBP-

groei en HICP. Deze worden telkens aangevuld met één BLS-factor die de 

leningsstandaarden van banken beïnvloedt ter controle van een bepaald transmissiekanaal 

of de concurrentiegraad tussen banken. In de b-tabellen wordt eveneens een crisisdummy 

opgenomen. Hieronder volgt een diepere bespreking van de resultaten per 

leningencategorie. 

1. a) Bedrijfsleningen 

In tabel 1 blijkt de EONIA op een significantieniveau van 10% een significante impact te 

hebben op de standaarden voor leningen aan bedrijven (kolom 1). Er is een positief verband 

tussen de stand van het monetair beleid en leningsstandaarden, i.e. een verlaging van de 

beleidsrente met 1 procentpunt leidt ceteris paribus gemiddeld genomen tot een daling van 

het netto percentage van banken dat zijn leningsstandaarden verstrengt met 7,128 

procentpunten. Wanneer we een dummyvariabele opnemen om de crisis in rekening te 

brengen (kolom 3), dan krijgt de EONIA een aanzienlijk grotere coëfficiënt van 11,477 en 

neemt de significantie toe. De crisisdummy zelf is eveneens significant. De controle voor de 

financiële crisis benadrukt dus enerzijds extra het positief verband tussen de beleidsrente en 
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de leningsstandaarden. Anderzijds geeft de coëfficiënt van de dummy ook aan dat de crisis 

op zichzelf leidde tot een verstrenging van de standaarden, los van de opgenomen 

controlevariabelen. We komen tot een soortgelijke conclusie wanneer we zowel een 

crisisdummy als een interactievariabele opnemen (kolom 5). Vòòr de crisis is de coëfficiënt 

van de EONIA maar liefst 18,878 terwijl de coëfficiënt bij de interactievariabele (-12,315) 

wijst op een significant kleinere beleidsimpact tijdens de crisis. Mogelijks is dit te verklaren 

door het fenomeen dat banken tijdens de financiële crisis hun leningsstandaarden 

verstrengden ten gevolge van de opdroging van de interbankenmarkt, het verlies van 

onderling vertrouwen, de eurocrisis en de verslechterde economische omstandigheden, 

waardoor de stand van het monetair beleid op zich een verminderde invloed uitoefent op de 

kredietcondities. 

Opmerkelijk is dat in de basisregressie met lange termijn rente (kolom 2) de coëfficiënt van 

deze rente erg significant en bovendien ook groot is t.o.v. de coëfficiënt van de EONIA. Na 

het toevoegen van een crisisdummy (kolom 4) blijft de coëfficiënt van de EONIA aanzienlijk 

kleiner dan de coëfficiënt bij de lange termijn rente (9,371 t.o.v. 16,368). Deze resultaten 

suggereren dat lange termijn intrestvoeten een sterker effect hebben op aanpassingen aan 

de leningsstandaarden voor bedrijven dan de korte termijn intrestvoeten. Dit kan mogelijks 

verklaard worden door het feit dat langere termijn bedrijfsleningen in de Eurozone een 

groter aandeel vertegenwoordigen van de totale bedrijfsleningen24. Wanneer we echter 

bijkomend de interactievariabelen opnemen (kolom 6), wordt het verschil tussen de 

coëfficiënt van de EONIA en van de lange termijn rente kleiner, maar is deze van de lange 

termijn rente nog steeds groter (resp. 14,605 en 17,471).  

Wat BBP-groei en inflatie betreft, komen we tot gelijkaardige resultaten als Maddaloni en 

Peydró (2010). We zien dat de coëfficiënt bij BBP-groei steeds negatief is en deze bij inflatie 

steeds positief, maar in vergelijking met de resultaten van Maddaloni en Peydró (2010) zijn 

deze coëfficiënten steeds groter in absolute waarde. Zo is bijvoorbeeld in de basisregressies 

(kolom 1) de coëfficiënt van BBP-groei en inflatie respectievelijk -5,929 en 14,397 t.o.v.  

-3,590 en 4,516. Een significant negatief verband tussen de groei van het BBP en de 

                                                        
24

 Wanneer we de relatieve gewichten van de verschillende soorten bedrijfsleningen met verschillende looptijd 
berekenen zien we dat de lange termijn bedrijfsleningen (looptijd van meer dan vijf jaar) het grootste aandeel 
in de totale bedrijfsleningen vertegenwoordigen (53%). Het aandeel van middellange termijn leningen (looptijd 
tussen één en vijf jaar) bedraagt 18%, terwijl de korte termijn bedrijfsleningen (looptijd van minder dan één 
jaar) 29% vertegenwoordigen. 
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leningsstandaarden is weinig verrassend; men kan immers verwachten dat in 

hoogconjunctuur de bereidheid van banken tot het verstrekken van leningen hoger is dan in 

laagconjunctuur. Het feit dat meer inflatie leidt tot een significante verstrenging van de 

standaarden, kan te maken hebben met de verwachting van een toekomstige monetaire 

restrictie.  

In tabellen 4a en 4b gaan we een stap verder en controleren we voor andere 

transmissiekanalen en het belang van concurrentie tussen banken om de impact van de 

EONIA op de leningsstandaarden zo goed mogelijk uit te zuiveren. We kunnen immers 

verwachten dat de wijziging van leningsstandaarden ook gebeurt ten gevolge van andere 

monetaire beleidskanalen en externe factoren, los van de risico-incentives van banken. 

Analoog aan de vorige stap gaan we eerst de impact van deze factoren na zonder een 

controle voor de financiële crisis (a-tabel). Vervolgens controleren we ook hier voor de crisis 

a.d.h.v. de crisisdummy (b-tabel). Hierboven concludeerden we uit onze basisregressie (1) 

een significant positief verband tussen de monetaire beleidsrente en de verstrenging van de 

leningsstandaarden voor bedrijfsleningen. Indien deze conclusie door het opnemen van de 

extra controlevariabelen niet wijzigt, is er een zekere evidentie voor het bestaan van het 

‘risk taking’ kanaal.   

Allereerst merken we op dat in alle regressies de toegevoegde factoren significant positief 

zijn. Dit is weinig verrassend aangezien de factoren één per één worden opgenomen en 

banken de oorzaak van een wijziging van hun leningsstandaarden ook aan andere factoren 

kunnen toeschrijven. Wanneer het netto percentage van banken dat zijn leningsstandaarden 

verstrengd heeft ten gevolge van een specifieke factor toeneemt, dan neemt ook het totale 

netto percentage van banken dat zijn leningsstandaarden verstrengd heeft toe. Wanneer 

we, in navolging van Maddaloni et al. (2008), controleren voor de financiële accelerator aan 

de hand van het netto percentage van banken dat zijn leningsstandaarden verscherpt heeft 

ten gevolge van verminderde verwachtingen m.b.t. algemene economische activiteit, sector- 

of bedrijfsspecifieke vooruitzichten of een verhoogd risico op het gevraagde onderpand, zien 

we dat de EONIA geen significante impact meer heeft op de standaarden voor 

bedrijfsleningen (a-tabel, kolom 1-3). Eenmaal er dus gecontroleerd wordt voor dit ‘balance 

sheet’ kanaal vinden we geen bewijs meer voor het bestaan van de eerste fase van het ‘risk 

taking’ kanaal in de Eurozone m.b.t. bedrijfsleningen. Deze bevinding wijzigt echter wanneer 
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er opnieuw gecontroleerd wordt voor de crisis (b-tabel). Wanneer we de verwachtingen 

m.b.t. algemene economische activiteit of het risico op het gevraagde onderpand als proxy 

voor de financiële accelerator beschouwen, dan blijkt de EONIA een significante positieve 

impact te hebben op de leningsstandaarden voor bedrijfsleningen op respectievelijk 5% en 

10% significantieniveau. Als we echter sector- of bedrijfsspecifieke vooruitzichten als proxy 

hanteren, is de EONIA weer niet significant. Wanneer we controleren voor het ‘bank capital’ 

kanaal aan de hand van kosten gerelateerd aan de kapitaalpositie van de bank komen we tot 

een gelijkaardig besluit. De EONIA blijkt opnieuw enkel een significant positieve impact te 

hebben wanneer we controleren voor het ‘bank capital’ kanaal én de recente financiële 

crisis (b-tabel, kolom 4). Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de onderzoeksperiode de 

recente financiële crisis omvat waarbij banken geconfronteerd werden met massale 

verliezen die hun kapitaalbuffers enorm aantastten en aldus tot gevolg hadden dat banken 

hun kredietcondities verstrengden onafhankelijk van de hoogte van de EONIA. Wanneer we 

controleren voor het ‘bank lending’ kanaal door de opname van de toegang tot 

marktfinanciering of de liquiditeitspositie van de bank als bijkomende verklarende variabele, 

is de impact van de EONIA op de leningsstandaarden wel significant zowel wanneer we niet 

(a-tabel, kolom 5-6) als wanneer we wel (b-tabel, kolom 5-6) voor de crisis controleren. Het 

opdrogen van de interbankenmarkt en de dalende liquiditeitsreserves van banken tijdens de 

crisis beletten dus niet dat een verlaging in de EONIA een versoepeling in de standaarden 

voor bedrijfsleningen initieert. Tot slot gaan we ook na wat de invloed is van concurrentie 

tussen banken aangezien we in de theoretische uiteenzetting geargumenteerd hebben dat 

een meer competitieve marktwerking verhoogd risicogedrag in de hand werkt. Wanneer we 

de concurrentiedruk van andere banken in rekening nemen, zien we dat zowel de EONIA als 

de concurrentiedruk tussen banken een significante positieve impact hebben op de 

leningsstandaarden zowel in de a- als b-tabel. Dit empirisch resultaat komt dus overeen met 

de theorie die stelt dat een meer competitieve banksector de intensiteit van ‘risk taking’ 

kanaal versterkt.  

We kunnen besluiten dat de resultaten uit tabel 4a het bestaan van het ‘risk taking’ kanaal in 

twijfel trekken en aldus ingaan tegen de bevindingen van Maddaloni et al. (2008). Naar 

aanleiding van de in tabel 1 opgenomen resultaten kwamen we tot de conclusie dat een 

afname van de EONIA leidt tot een significante versoepeling van de standaarden voor 
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bedrijfsleningen, wat een gevolg kan zijn van meer risicogedrag. Na een controle voor een 

monetair beleidseffect via alternatieve transmissiekanalen, blijkt dit resultaat echter niet 

steeds meer te gelden wanneer er niet voor de crisis wordt gecontroleerd. Zo is de impact 

van de EONIA niet langer significant wanneer er gecontroleerd wordt voor de financiële 

accelerator en het ‘bank capital’ kanaal. Controleren we echter voor deze 

transmissiekanalen én voor de crisis, dan blijkt de EONIA wel haar significante impact te 

behouden25.  

1. b) Leningen aan huishoudens voor consumptie 

Vooreerst merken we op dat voor de variabelen BBP-groei en inflatie dezelfde conclusie 

getrokken kan worden als voor bedrijfsleningen (met bovendien een sterker resultaat in 

termen van statistische significantie). Verder zien we in tabel 2 dat de impact van de EONIA 

op leningsstandaarden voor consumentenleningen, anders dan voor bedrijfsleningen, erg 

insignificant is (kolom 1). Eveneens in tegenstelling tot het geval van bedrijfsleningen, is de 

lange termijn rente slechts marginaal significant op een significantieniveau van 10% (kolom 

2). Een controle voor de financiële crisis m.b.v. de crisisdummy levert wel een significante 

coëfficiënt op voor de korte termijn rente (kolom 3), maar de coëfficiënt van de lange 

termijn rente is echter niet meer significant (kolom 4). Dit laatste resultaat staat in contrast 

met de resultaten voor bedrijfsleningen waar we tot het besluit kwamen dat de lange 

termijn rente een sterker effect heeft op de leningscondities dan de korte termijn rente. 

Deze bevinding komt tot slot ook naar voor in kolom 6, waar we zowel de crisisdummy als de 

interactievariabelen opnemen. De coëfficiënt van de lange termijn rente is dan wel 

significant, maar kleiner dan de coëfficiënt van de EONIA. Het feit dat de lange termijn rente 

significant is, is echter moeilijk intuïtief of empirisch te verklaren aangezien we niet 

verwachten dat de lange termijn intrestvoet een significante invloed uitoefent op 

consumentenleningen, die van nature een korte termijn karakter hebben. We merken op dat 

de coëfficiënt van de EONIA voor consumentenleningen systematisch substantieel kleiner is 

dan de coëfficiënt voor bedrijfsleningen. Maddaloni en Peydró (2010) vinden een soortgelijk 

resultaat; namelijk dat het monetair beleidseffect de grootste economische significantie 

heeft voor bedrijfsleningen in vergelijking met consumenten- en hypotheekleningen. Dit 
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 Met uitzondering van het geval waar we de sector- of bedrijfsspecifieke vooruitzichten als proxy gebruiken 
voor de financiële accelerator: dan is de EONIA niet significant. 
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resultaat hoeft niet te verbazen gegeven het klein aandeel dat leningen voor private 

consumptie t.o.v. bedrijfs- en hypotheekleningen hebben in de Eurozone26.  

In tabellen 5a en 5b volgen we opnieuw de werkwijze van Maddaloni et al. (2008). Net zoals 

voor bedrijfsleningen zijn alle toegevoegde factoren steeds significant positief in de a-tabel. 

In de b-tabel is echter de controlevariabele “balansbeperkingen” niet langer significant. 

Wanneer we controleren voor een verbetering in de kredietwaardigheid van de ontleners 

door verwachtingen m.b.t. algemene economische activiteit, kredietwaardigheid van 

consumenten of risico op het gevraagde onderpand als bijkomende verklarende variabelen 

op te nemen, dan zien we dat de EONIA een significante impact heeft op de 

leningsstandaarden van consumentenleningen (a-tabel). Het probleem is echter dat het 

teken van de coëfficiënt negatief is, wat zou beteken dat een meer restrictief monetair 

beleid een versoepeling in de leningsstandaarden initieert. Dit resultaat valt niet meteen 

theoretisch of empirisch te verklaren. Controleren we naast het ‘balance sheet’ kanaal ook 

voor de crisis, dan zien we dat de EONIA enkel een marginaal significante impact heeft met 

het juiste (positief) teken als we de verwachtingen m.b.t. algemene economische activiteit 

als proxy voor de financiële accelerator hanteren (b-tabel). Wanneer we controleren voor 

het ‘bank lending’ en ‘bank capital’ kanaal, die hier samengevat worden onder de noemer 

“balansbeperkingen27” heeft de EONIA een “significante” impact op de leningsstandaarden 

voor consumentenleningen op een significantieniveau van 11%. Het is dus niet eenduidig te 

stellen of de eerste fase van het ‘risk taking’ kanaal standhoudt eens we controleren voor 

deze twee transmissiekanalen. Controleren we additioneel voor de crisis, dan heeft de 

EONIA wel een strikt significante impact op de leningsstandaarden, terwijl de  

“balansbeperkingen” zelf dan niet langer significant zijn (b-tabel). Wanneer we controleren 

voor de concurrentiedruk van andere banken blijkt de theoretische bevinding dat een betere 

marktwerking meer risicogedrag initieert bevestigd te worden voor consumentenleningen, 

net zoals voor bedrijfsleningen. Ook zijn onze resultaten opnieuw, net zoals voor 

bedrijfsleningen, verschillend aan het onderzoek van Maddaloni et al. (2008) aangezien wij 
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 Wanneer we over onze sample het relatieve gewicht van de verschillende categorieën leningen berekenen, 
vertegenwoordigen consumentenleningen gemiddeld een kleine 10% van de totale leningen in de Eurozone, 
daar waar bedrijfs- en hypotheekleningen respectievelijk een aandeel van ongeveer 50% en 40% hebben. 
27

 “Balansbeperkingen” kunnen we beschouwen als een soort gewogen gemiddelde van het netto percentage 
van banken dat zijn leningsstandaarden verstrengd heeft t.g.v. kosten gerelateerd aan de kapitaalpositie van de 
bank, toegang tot marktfinanciering en de liquiditeitspositie van de bank. Deze data zijn immers afzonderlijk 
niet beschikbaar voor consumenten- en hypotheekleningen. 



 54 

geen eenduidig bewijs vinden voor het bestaan van de eerste fase van het ‘risk taking’ 

kanaal voor consumentenleningen. 

1. c) Hypotheekleningen 

In tabel 3 bekomen we weerom hetzelfde resultaat als voor de twee andere categorieën 

leningen voor de impact van de variabelen BBP-groei en inflatie: een over het algemeen 

significant negatief (positief) verband tussen leningsstandaarden van banken voor 

hypotheekleningen en groei van het BBP (inflatie). Net zoals voor consumentenleningen is 

de impact van de EONIA op de leningscondities voor hypotheekleningen in de 

basisspecificatie (kolom 1) erg insignificant. Na het toevoegen van een crisisdummy (kolom 

3) wordt de coëfficiënt van de EONIA, zoals bij consumentenleningen, echter wel significant. 

Alweer vinden we m.a.w. een positieve relatie tussen de monetaire beleidsrente en de 

verstrenging van leningsstandaarden eens er rekening gehouden wordt met de crisis. We 

merken opnieuw op dat het, net zoals in het geval van consumentenleningen, een kleinere 

coëfficiënt betreft dan voor bedrijfsleningen. Dit is een eerder vreemde bevinding aangezien 

het aandeel van hypotheekleningen in totale leningen wel groot is. De crisisdummy zelf is 

ook weer erg significant met een grote coëfficiënt, wat er wederom op wijst dat de crisis op 

zichzelf tot strengere leningscondities heeft geleid. Het toevoegen van de lange termijn 

rente aan de basisregressie (kolom 2) toont een zowel statistisch als economisch significante 

impact van de lange termijn rente op de leningsstandaarden voor hypotheekleningen. Een 

sterk positief verband tussen deze twee variabelen kan te wijten zijn aan het feit dat 

hypotheekleningen ook contracten zijn op lange termijn. Daarnaast blijken intrestvoeten op 

hypotheekleningen een gemeenschappelijke trend te volgen met intrestvoeten op lange 

termijn overheidsobligaties (Baghestani, 2008). Wanneer er in dit geval ook gecontroleerd 

wordt voor de crisis (kolom 4) is eveneens de korte termijn rente significant, maar blijkt de 

impact van de lange termijn rente bijna drie keer zo groot te zijn. Dergelijk resultaat stelden 

we reeds vast bij de bedrijfsleningen: er blijkt een significant sterker effect uit te gaan van de 

lange termijn rente dan de korte termijn rente in het beïnvloeden van de voorwaarden voor 

zowel bedrijfs- als hypotheekleningen. Deze conclusie wordt ook teruggevonden in de 

resultaten van de regressies met crisisdummy en interactievariabelen (kolom 5 en 6). Zowel 

de impact van de EONIA als van de lange termijn rente is significant tot voor de crisis, maar 

de coëfficiënt van de laatste is groter. De interactievariabelen en bijgevolg de wijziging in de 



 55 

impact van de rentevoeten ten gevolge van de crisis zijn niet significant (kolom 6). In de 

regressie uit kolom 5 met enkel korte termijn rente verminderde de impact van de EONIA 

wél significant door de crisis.  

Tot slot geven tabellen 6a en 6b de resultaten weer van de regressies waarin we controleren 

voor andere transmissiekanalen en voor de invloed van concurrentie van andere banken. 

Nogmaals geldt dezelfde opmerking als voor consumentenleningen: de coëfficiënten van de 

toegevoegde factoren zijn steeds individueel significant positief in de a-tabel. In de b-tabel is 

de controle voor verwachtingen m.b.t. economische activiteit niet langer significant. 

Wanneer we controleren voor de financiële accelerator, zonder controle voor de crisis, zijn 

de resultaten moeilijk te interpreteren (a-tabel). Als we de verwachtingen m.b.t. algemene 

economische activiteit opnemen ter controle van dit transmissiekanaal zien we dat de EONIA 

geen significante invloed heeft op de leningsstandaarden van hypotheekleningen. Nemen 

we de huizenmarktvooruitzichten op als proxy voor de financiële accelerator, dan zien we 

dat de EONIA wél een significante impact heeft op de leningsstandaarden. Het teken van de 

coëfficiënt is echter, net zoals voor consumentenleningen wanneer gecontroleerd werd voor 

de financiële accelerator, negatief. Controleren we hierbij additioneel voor de financiële 

crisis dan heeft de EONIA geen significante impact op de verstrenging van 

leningsstandaarden van hypotheekleningen voor beide proxies voor de financiële 

accelerator (b-tabel). Wanneer we controleren voor het ‘bank capital’ en ‘bank lending’ 

kanaal door “balansbeperkingen” als bijkomende variabele op te nemen, zien we dat de 

monetaire beleidsrente een significant positieve impact heeft op de leningsstandaarden 

voor hypotheekleningen. Een gelijkaardige conclusie wordt bekomen wanneer we 

controleren voor de concurrentiedruk van andere banken. Deze bevindingen gelden zowel 

zonder als met controle voor de crisis. 

Algemeen kunnen we stellen dat er in de basisspecificatie, wanneer er geen rekening wordt 

gehouden met de crisisjaren en de lange termijn rente, geen significante impact gevonden 

wordt van de EONIA op leningsstandaarden. Een eventuele uitzondering hierbij zijn de 

bedrijfsleningen waarvoor de coëfficiënt wel significant is op een significantieniveau van 

10%. Deze resultaten zijn tegenstrijdig aan deze van Maddaloni en Peydró (2010) die een 

statistisch én economisch significante invloed vinden op de drie categorieën leningen. 

Belangrijk om op te merken is dat onze onderzoeksperiode de recente financiële crisis bevat 
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terwijl de onderzoeksperiode in de studie van Maddaloni en Peydró (2010) stopt net voor 

het uitbreken van de crisis. Zij vermoedden immers ook dat de impact van monetair beleid 

op leningsstandaarden wijzigt tijdens de crisis. Wanneer we een crisisdummy opnemen 

vinden we echter ook een significant positieve impact van de EONIA op leningsstandaarden 

voor de drie soorten leningen. Net zoals bij Maddaloni en Peydró (2010) blijkt ook uit onze 

resultaten dat de impact van monetair beleid het grootst is voor leningen aan bedrijven.  

Een ander belangrijk verschil tussen onze resultaten en deze van Maddaloni en Peydró 

(2010) is dat wij, als we de crisisdummy opnemen, een sterkere invloed terugvinden van de 

lange dan van de korte termijn rente zowel in het geval van bedrijfs- als hypotheekleningen. 

Maddaloni en Peydró (2010) vinden een significante invloed van de korte termijn rente op 

alle drie de leningen, maar enkel een significante invloed van de lange termijn rente op 

bedrijfs- en hypotheekleningen. Op consumentenleningen daarentegen heeft de lange 

termijn rente, net zoals in onze resultaten, geen significante impact. Daarenboven vinden 

Maddaloni en Peydró (2010) enkel een sterkere impact van de lange t.o.v. de korte termijn 

rente voor de hypotheekleningen. Globaal gezien kunnen we dus zeggen dat onze resultaten 

voor bedrijfs- en hypotheekleningen de bevindingen van Peersman (2011) ondersteunen, 

namelijk dat op geaggregeerd niveau in de Eurozone ‘risk taking’ gedrag bij banken 

voornamelijk geïnitieerd wordt door lagere lange termijn intrestvoeten. Tegelijkertijd zijn 

onze resultaten ook tegengesteld aan deze van Jiménez et al. (2011). Dit onderzoek toonde 

immers aan dat (in de Spaanse economie) een verlaging van de monetaire beleidsrente een 

uitbreiding van het kredietaanbod aan meer risicovolle tegenpartijen door banken initieert. 

Men vond echter niet dat een daling van de lange termijn rente leidt tot een significant 

groter risicogedrag bij banken. 

Een mogelijke verklaring voor het verschil tussen onze resultaten en de resultaten van 

Maddaloni en Peydró (2010), ondanks dezelfde werkwijze, is dat wij met geaggregeerde 

Eurozone data werken i.p.v. een panel dataset die zowel de Eurozone als de VS omvat. 

Bovendien verschilt ook de onderzoeksperiode. 

Onze resultaten gaan, zonder controle voor de recente crisis, ook in tegen de bevindingen 

van Maddaloni et al. (2008) die vinden dat de EONIA steeds een significante impact 

uitoefent op de leningsstandaarden van banken, ook wanneer er gecontroleerd wordt voor 

andere transmissiekanalen of de concurrentiegraad tussen banken. Zo vinden wij dat de 
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impact van de EONIA op de leningsstandaarden voor bedrijven niet langer significant is 

wanneer we controleren voor de financiële accelerator en het ‘bank capital’ kanaal. Eenmaal 

er echter voor de crisis gecontroleerd wordt, heeft de EONIA een positieve en significante 

invloed op de leningsstandaarden van bedrijfsleningen ongeacht voor welk 

transmissiekanaal er gecontroleerd wordt. De enige uitzondering is hierbij de controle voor 

de financiële accelerator aan de hand van sector- of bedrijfsspecifieke vooruitzichten. De 

controle voor het ‘bank capital’ en ‘bank lending’ kanaal in de regressies met 

consumentenleningen leidt tot een insignificante coëfficiënt van de EONIA. De coëfficiënt 

van de EONIA wordt echter wel significant met het juiste teken eens de crisis in rekening 

wordt gebracht. Voor consumentenleningen blijkt het ‘risk taking’ kanaal onbestaande eens 

er voor de financiële accelerator wordt gecontroleerd. Ten slotte is de invloed van de 

monetaire beleidsrente op de standaarden voor hypotheekleningen ook niet significant 

wanneer gecontroleerd wordt voor de financiële accelerator o.b.v. de verwachtingen m.b.t. 

algemene economische activiteit. Een controle voor de crisis wijzigt deze resultaten 

nauwelijks en hierbij wordt de coëfficiënt van de EONIA ook insignificant als we de 

huizenmarktvooruitzichten als proxy voor de financiële accelerator hanteren. Mogelijks zijn 

deze verschillen te wijten aan een verschillende onderzoeksperiode en dataset. Maddaloni 

et al. (2008) werken immers met panel data voor de Eurozone en voeren de analyse uit voor 

2002Q3 tot 2008Q2, m.a.w. net tot voor de crisis. Wanneer we bijkomend een crisisdummy 

toevoegen aan de regressies die controleren voor andere transmissiekanalen, veranderen de 

resultaten enigszins maar bestaat er nog steeds geen eenduidige indicatie voor het bestaan 

van de eerste fase van het ‘risk taking’ kanaal in de Eurozone. 

Andere empirische studies bekwamen echter wel een overtuigende argumentatie in het 

voordeel van het bestaan van de eerste fase van het kanaal. Zo vonden Ioannidou et al. 

(2009), door gebruik te maken van de ‘hazard rate’ als maatstaf voor risicogedrag, dat een 

daling van de monetaire beleidsrente (in Bolivië) leidde tot een versoepeling van de 

leningsstandaarden en dus tot meer risicogedrag. Ook Albuntas et al. (2010)  kwamen, met 

behulp van maatstaven zoals de EDF, tot de conclusie dat een verlaging van de monetaire 

beleidsrente banken aanzet tot het nemen van meer risico. Daarnaast vonden Adrian et al. 

(2009) dat een lagere monetaire beleidsrente een sterkere ‘risk appetite’ bij banken 
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initieert. We bemerken wel dat een vergelijking tussen deze empirische onderzoeken en het 

onze moeilijk is wegens verschillen in methodologie, onderzoeksperiode en -regio.  

2. Tweede fase 

2. a) Regressies met BBP-groei en inflatie als afhankelijke variabele 

Tabellen 7a t.e.m. 9b geven de resultaten weer van de tweede fase van ons onderzoek met 

BBP-groei en inflatie als afhankelijke variabele. Wederom werden de tabellen opgesteld per 

leningencategorie. In de a-tabellen hanteren we steeds BBP-groei als afhankelijke variabele, 

terwijl in de b-tabellen de inflatie de afhankelijke variabele is. De VStoxx en ESI-data zijn 

twee verschillende proxies voor de financiële accelerator en worden elk om beurt 

opgenomen. 

In deze tabellen worden in de eerste kolommen steeds de resultaten van de basisregressies 

weergegeven; hierin regresseren we één van de twee macro-economische variabelen - BBP-

groei of inflatie - over de vertraagde waarden van de leningscondities voor één van drie 

soorten leningen, BBP-groei, inflatie en de EONIA. Hieruit kunnen we een eerste indicatie 

halen m.b.t. de invloed van wijzigingen in leningsstandaarden op BBP-groei en inflatie. Het 

toevoegen van controlevariabelen om het risicogedrag aan de basis van deze wijzigingen in 

leningsstandaarden uit te zuiveren gebeurt één per één in de aansluitende kolommen. De 

groei van het bankkapitaal, de groei van bankdeposito’s en de VStoxx-index of ESI-data 

worden om de beurt aan de basisregressie toegevoegd en de resultaten zijn telkens terug te 

vinden in respectievelijk de tweede, derde, vierde en zesde kolom. Ten slotte geven de vijfde 

en de zevende kolom de resultaten van de meest uitgebreide regressie weer waarin alle 

regressoren tegelijkertijd worden opgenomen. 

De resultaten van de basisspecificatie met BBP-groei zijn voor de drie categorieën leningen 

gelijkaardig (a-tabellen). De leningsstandaarden van de verschillende soorten leningen 

blijken een significant28 negatieve impact te hebben op de groei van het BBP (zie eerste 

kolommen). Als het percentage banken dat zijn leningsstandaarden voor bedrijfsleningen 

heeft verstrengd netto toeneemt t.o.v. het percentage banken dat zijn standaarden heeft 

versoepeld met 1 procentpunt, dan neemt de outputgroei ceteris paribus gemiddeld 
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 We merken op dat dit in het geval van standaarden voor bedrijfsleningen slechts is op een significantieniveau 
van 10%. 
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genomen af met 0,018 procentpunten. Consumentenleningen hebben de grootste 

coëfficiënt, wat een eerder vreemd resultaat is gegeven hun klein aandeel in de totale 

leningen in de Eurozone (supra, p. 53). De coëfficiënt voor BBP-groei is steeds positief en 

significant. Hierbij willen wij echter opmerken dat we geconfronteerd worden met indicaties 

van een mogelijk ‘spurious regression’ probleem. De coëfficiënt van de vertraagde BBP-groei 

ligt immers heel dicht bij één en is ook steeds erg significant. De ‘adjusted R²’ is eveneens 

heel hoog. Belangrijk is echter wel dat BBP-groei volgens de assumpties in de literatuur en 

de uitgevoerde ‘unit root’ testen een stationaire variabele is en aldus geen deel kan 

uitmaken van een ‘spurious regression’. Toch blijven er in de regressies met BBP-groei en 

inflatie als verklarende variabelen nog bepaalde problemen opduiken zoals een ‘omitted 

variable bias’ (supra, p. 45). De hieronder beschreven resultaten zijn daarom niet steeds 

100% betrouwbaar zijn, waardoor we meer vertrouwen hebben in de resultaten met het 

volume leningen als afhankelijke variabele en vooral deze willen bedrukken.  

De coëfficiënt bij inflatie is naar verwachting altijd negatief significant, behalve voor 

consumentenleningen. Hogere inflatie creëert immers de verwachting van een monetaire 

restrictie, waardoor economische agenten minder gaan besteden en economische groei 

terugvalt. De EONIA op haar beurt is enkel in de regressie met standaarden voor 

consumentenleningen significant (weliswaar op een significantieniveau van 10%), met 

negatief teken. Mogelijks ligt dit aan het feit dat we slechts één lag opnemen en dat het 

monetair beleidseffect op de reële economie een zekere inertie kent. Het beperkt aantal 

observaties laat ons echter niet toe om meer lags op te nemen en voor deze inertie te 

controleren. 

Het controleren voor de groei van het kapitaal van banken (zie tweede kolommen) wijzigt 

deze resultaten amper. In alle regressies vermindert de significantie van de coëfficiënt bij de 

leningsstandaarden, maar de evolutie van de leningsstandaarden blijft een significante (op 

10%) invloed hebben op outputgroei. De variabele “kapitaalgroei” blijkt in elke regressie 

sterk insignificant te zijn.  

In de regressie met condities voor leningen aan bedrijven vinden we, wanneer we de groei 

van bankdeposito’s in rekening brengen ter controle van het ‘bank lending’ kanaal (zie derde 

kolommen), dat de leningsstandaarden geen significante impact meer hebben op BBP-groei. 

In de regressies met standaarden voor consumenten- en hypotheekleningen, behoudt de 
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coëfficiënt van de standaarden echter zijn significantie. De groei van de bankdeposito’s blijkt 

in geen van de drie regressies significant te zijn. 

Ook wanneer we controleren voor algemeen risico aanwezig in de economie a.d.h.v. de 

VStoxx-index (zie vierde kolommen), zien we dat de coëfficiënt bij de leningsstandaarden 

voor bedrijfsleningen opnieuw niet significant blijkt te zijn op een significantieniveau van 

10%. Eenzelfde conclusie geldt wanneer we de ESI-data opnemen in plaats van de VStoxx 

(zie zesde kolommen). In de regressies met standaarden voor consumenten- en 

hypotheekleningen zijn de coëfficiënten van leningsstandaarden daarentegen wel 

significant. De variabele “VStoxx” of “ESI” is ook in geen van de drie regressies significant 

verschillend van nul. Enkel in de regressies met leningsstandaarden voor hypotheekleningen 

zijn de ESI-data significant op 10%. We kunnen met andere woorden stellen dat ondanks het 

toevoegen van verscheidene controlevariabelen, standaarden voor consumenten- en 

hypotheekleningen belangrijke drijvers zijn van outputgroei. 

Het uitbreiden van de basisregressies met alle drie de controlevariabelen (vijfde en zevende 

kolommen) leidt tot weinig verschillende resultaten. Zo blijken noch de leningsstandaarden 

noch de controlevariabelen significant te zijn voor bedrijfsleningen. De leningsstandaarden 

blijven wel significant negatief voor de meest uitgebreide regressies met de consumenten- 

en hypotheekleningen. Dit resultaat is echter nogal moeilijk te verklaren aangezien we 

verwachten dat standaarden voor bedrijfsleningen de grootste impact zouden hebben op de 

reële economie gezien hun belang in de totale leningen (supra, p. 53). Ook worden de ESI-

data enkel in kolom 7 van tabel 9a significant terwijl dat niet het geval is voor de VStoxx-

index, wat eerder een vreemd resultaat is. 

Wat de regressies met inflatie als afhankelijke variabele betreft (b-tabellen), zijn de 

resultaten sterk verschillend. In tegenstelling tot de groei van het BBP, ondervindt inflatie 

volgens onze resultaten geen significante invloed van wijzigingen in leningsstandaarden die 

banken hanteren. In de basisregressies (zie eerste kolommen) zijn enkel de coëfficiënten bij 

BBP-groei en inflatie significant verschillend van nul. De resultaten voor de coëfficiënten van 

de leningsstandaarden blijven ook gelden na het om de beurt toevoegen van kapitaalgroei, 

groei van bankdeposito’s en de VStoxx of de ESI aan de basisspecificatie. De toegevoegde 

controlevariabelen zijn niet significant met uitzondering van kapitaalgroei in de regressie 

met bedrijfsleningen en de ESI voor de drie leningscategorieën (zesde kolommen). Het 
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schatten van de meest uitgebreide specificatie (zie vijfde en zevende kolommen) levert tot 

slot ook weinig verschillende resultaten op. De leningsstandaarden zijn opnieuw niet 

significant, enkel de ESI-data blijken opnieuw significant te zijn op 5% significantieniveau.  

2. b) Regressies met groei van volumes van leningen als afhankelijke variabele 

In tabel 12 vinden we de resultaten terug van de uitgevoerde regressies met de groeivoet 

van de volumes van leningen als afhankelijke variabele. De tabel is ingedeeld in drie 

kolommen, één voor elke leningencategorie. In deze stap trachtten we de invloed van 

wijzigingen in de leningsstandaarden op de groei van leningen na te gaan teneinde de reële 

macro-economische gevolgen te kunnen benaderen. Het volume van leningen is immers een 

veel engere maatstaf dan bijvoorbeeld het BBP en zoals blijkt uit vorige paragraaf zijn de 

resultaten met BBP-groei of inflatie als afhankelijke variabelen weinig betrouwbaar.  

Ook al controleren we voor een vraaggedreven conjunctuureffect, voor de financiële 

accelerator, het ‘bank lending’ en ‘bank capital’ kanaal, wijzigingen in leningsstandaarden 

blijken een significant negatieve impact te hebben op alle soorten leningen, een verband dat 

intuïtief te verwachten was29. Wanneer het netto percentage banken dat zijn standaarden 

verstrengd heeft toeneemt, dan neemt de groei van het volume van de leningen af.  

De significantie en het teken van de coëfficiënten van de overige regressoren is verschillend 

voor de leningencategorieën onderling. We starten met een bespreking van de resultaten 

met de groei van het volume van bedrijfsleningen als afhankelijke variabele. Zo is de groei 

van het kapitaal van banken insignificant. De impact van de groei van het BBP is daarentegen 

significant positief op 5% significantieniveau. Een toename van de outputgroei leidt dus tot 

een grotere groei van het volume leningen; hier vatten we m.a.w. een conjunctuureffect dat 

de vraag naar leningen beïnvloedt. De coëfficiënt van de groei van deposito’s is ook steeds 

significant positief, wat een bewijs vormt voor het belang van een controle voor het ‘bank 

lending’ kanaal. De impact van de EONIA is wederom significant positief op 5% 

significantieniveau, wat echter indruist tegen het traditionele intrestvoetkanaal. We 

verwachten immers dat een meer restrictief monetair beleid de groei van het volume 

leningen verlaagt. Ten slotte zijn de coëfficiënten bij de VStoxx-index en de ESI, welke 

                                                        
29

 Hierbij willen we opmerken dat we enkel de lag van BBP-groei opnemen, en niet die van inflatie, om te 
controleren voor een conjunctuureffect teneinde het aantal verklarende variabelen te beperken en voldoende 
vrijheidsgraden te behouden. 
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opgenomen werden om te controleren voor de financiële accelerator, significant negatief op 

10%. Hoe volatieler of risicovoller de economie, hoe lager de groei van het volume 

bedrijfsleningen. Wellicht omdat dan de nettowaarde van de ontleners en de waarde van 

hun onderpand laag is. Frappant is echter dat de ESI significant is, maar met het omgekeerde 

teken dan wat men intuïtief zou verwachten. Een negatieve relatie impliceert immers dat 

wanneer de economische verwachtingen (vertrouwen) stijgen, de groei van het volume 

leningen afneemt. Dit resultaat is echter moeilijk te verklaren gezien ook de sterk negatieve 

correlatie tussen de VStoxx en de ESI en we aldus een positieve coëfficiënt bij de ESI zouden 

verwachten (tabel 13). 

Wat de consumentenleningen betreft, hebben de VStoxx- en ESI-data eenzelfde impact op 

de groei van het volume. De coëfficiënten zijn bovendien groter. De resterende resultaten 

zijn echter eerder verrassend. Zo zou er enkel een significante invloed uitgaan (op 10%) van 

de BBP-groei wanneer we de ESI-data hanteren ter controle van de financiële accelerator en 

niet wanneer we werken met de VStoxx-data. De kapitaalgroei van banken heeft een 

significante impact (op 10 %) op de groei van het volume consumentenleningen. 

Opmerkelijk is echter dat deze invloed negatief zou zijn, wat indruist tegen het ‘bank capital’ 

kanaal. Controle voor het ‘bank lending’ kanaal aan de hand van de groei van bankdeposito’s 

blijkt hier niet significant te zijn. Eenzelfde conclusie gaat op voor het traditionele 

intrestvoetkanaal met de EONIA als controlevariabele. 

Voor de hypotheekleningen komen de resultaten grotendeels overeen met deze voor 

consumentenleningen, met als enige verschil een nu insignificant resultaat voor de VStoxx.  

Over het algemeen blijkt uit onze resultaten dat de wijzigingen in leningsstandaarden 

belangrijke drijvers zijn van de evolutie van de groei van leningenvolumes. De controle voor 

andere transmissiekanalen doet niets af aan de significantie van de leningsstandaarden in 

het beïnvloeden van de leningenvolumes. Wij wensen nogmaals het belang van deze 

resultaten te onderstrepen gezien de vaak insignificante en weinig betekenisvolle resultaten 

van en het mogelijke ‘omitted variable bias’ probleem in de regressies met BBP-groei en 

inflatie als afhankelijke variabelen. De significante negatieve coëfficiënten van de 

leningsstandaarden zijn een sterke indicatie van de tweede fase van het ‘risk taking’ kanaal 

in de Eurozone. Strengere leningsstandaarden t.g.v. minder ‘risk taking’ verlagen immers de 

groei van het volume leningen wat op zijn beurt de reële economische activiteit ondermijnt. 
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VI. CONCLUSIE 

In deze masterproef hebben we getracht het bestaan van het ‘risk taking’ kanaal in de 

Eurozone te verifiëren. De relevantie en het bestaan van dit kanaal hebben immers slechts 

sinds de aanloop naar en het uitbreken van de recente financiële en economische crisis een 

grotere aandacht gekregen binnen het onderzoeksdomein van de monetaire economie. 

Vooreerst hebben we het kanaal theoretisch toegelicht en aangegeven hoe verschillende 

balanscomponenten verweven zijn met het risicogedrag van financiële intermediairs en hoe 

de transmissie naar de reële economie verloopt. Vervolgens hebben we stilgestaan bij de 

factoren die de intensiteit van het kanaal beïnvloeden. Een aantal externe factoren zoals 

eigenschappen van financiële markten en instellingen kunnen immers het ‘risk taking’ 

gedrag van banken en bijgevolg het transmissiekanaal wijzigen. Ten eerste hebben de 

evolutie en de gewijzigde structuur van het financiële systeem, waarbij de opkomst van de 

securitizatie-activiteit en een verschuiving in de incentives van managers van financiële 

instellingen centraal staan, bijgedragen tot het toegenomen belang van het ‘risk taking’ 

kanaal. Ten tweede kwam het belang van liquiditeit aan bod aangezien er een belangrijke 

wisselwerking is tussen de toegang tot liquiditeit voor banken, de stand van het monetair 

beleid en het risicogedrag van banken. Ten derde lichtten we de effecten van 

kapitaalregulering, beperkte aansprakelijkheid, dividendbetalingen en depositogarantie toe. 

Dit zijn immers belangrijke elementen van de wetgevende en reglementaire omgeving 

waarin banken opereren die elk de bereidheid en capaciteit van banken voor het nemen van 

risico’s sterk beïnvloeden en aldus de intensiteit van het ‘risk taking’ kanaal kunnen wijzigen. 

Uit deze talrijke factoren die de intensiteit van het ‘risk taking’ kanaal beïnvloeden vloeien 

belangrijke implicaties voort voor het monetair beleid en de prudentiële regulering. De 

combinatie van beleid en regulering kan er immers voor zorgen dat de transmissie correct 

verloopt en banken geen stimulans krijgen tot het nemen van overmatige of schadelijke 

risico’s. Bovendien is een combinatie van monetair beleid en prudentieel toezicht het meest 

doorslaggevend om een gezond risicomanagement in de hand te werken. 

De focus van deze masterproef lag echter vooral op het empirisch onderzoek met betrekking 

tot het ‘risk taking’ kanaal, dat tot nu toe relatief weinig in de academische literatuur aan 

bod kwam en volop in ontwikkeling is. Dit vormde meteen onze belangrijkste motivatie voor 

de keuze van dit onderwerp. Ons onderzoek werd opgedeeld in twee fasen. De eerste fase 
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verifieerde of een expansief monetair beleid banken ertoe aanzet om hun 

leningsstandaarden te versoepelen ten gevolge van een verhoogd risicogedrag. De 

gehanteerde onderzoeksmethode volgde de empirische studies van  Maddaloni en Peydró 

(2010) en Maddaloni, Peydró en Scopel (2008). Omdat de empirische literatuur stelt dat 

verschillende soorten bankleningen verschillend kunnen reageren op een monetaire 

beleidswijziging, werden bankleningen steeds opgedeeld in drie categorieën: bedrijfs-, 

hypotheek- en consumentenleningen.  

Naast de impact van de monetaire beleidsrente op het risicogedrag van banken, welke onze 

fundamentele onderzoeksvraag was om het bestaan van de eerste fase van het ‘risk taking’ 

kanaal te verifiëren, gingen we ook de impact van lange termijn intrestvoeten na op dit 

risicogedrag. Het doel hierbij was om na te gaan of risicogedrag van banken in de Eurozone 

voornamelijk geïnitieerd wordt door een verlaging van de korte termijn of lange termijn 

intrestvoet. Het grootste deel van de empirische literatuur rapporteert immers dat 

voornamelijk een verlaging in de monetaire beleidsrente ‘risk taking’ gedrag initieert terwijl 

Peersman (2011) stelt dat voornamelijk de lange termijn intrestvoeten het risicogedrag van 

banken beïnvloeden. Globaal gezien kunnen we zeggen dat onze resultaten voor bedrijfs-en 

hypotheekleningen de bevindingen van Peersman (2011) ondersteunen. Op het 

geaggregeerde niveau van de Eurozone blijkt ‘risk taking’ gedrag bij banken voornamelijk 

geïnitieerd te worden door lagere lange termijn intrestvoeten.  

We controleerden additioneel voor de recente financieel-economische crisis aangezien we 

vermoedden dat de monetaire beleidsrente en de lange termijn intrestvoet een 

verschillende impact hadden op leningsstandaarden van banken ten gevolge van deze 

crisisperiode. Zonder een dergelijke controle voor de crisis, zouden de resultaten vertekend 

kunnen zijn. Ex ante verwachtten we immers dat banken hun leningsstandaarden 

automatisch verstrengden door de financiële crisis, los van de stand van het monetair beleid. 

De opdroging van de interbankenmarkt, ten gevolge van de vertrouwenscrisis tussen 

banken, zorgde er immers voor dat het aanbod aan bankleningen fors daalde. Ook de 

effecten van de eurocrisis speelden hierbij een belangrijke rol. Europese banken houden op 

hun balans immers veel obligaties aan van Europese overheden wat door de Europese 

schuldencrisis veel onzekerheid met zich meebracht over hun kapitaalpositie. Deze 

toegenomen onzekerheid had opnieuw nefaste gevolgen voor het aanbod aan bankleningen. 
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Algemeen kunnen we stellen dat er, wanneer er geen rekening wordt gehouden met de 

crisisjaren, geen significante impact gevonden wordt van de EONIA op leningsstandaarden. 

Een eventuele uitzondering hierbij zijn de bedrijfsleningen waarvoor de coëfficiënt wel 

significant is op een significantieniveau van 10%. Deze resultaten zijn tegenstrijdig aan deze 

van Maddaloni en Peydró (2010) die een statistisch én economisch significante invloed 

vinden op de drie categorieën leningen. Wanneer we een dummyvariabele opnemen om 

voor de crisis te controleren vinden we echter ook een significant positieve impact van de 

EONIA op leningsstandaarden voor de drie soorten leningen. Net zoals bij Maddaloni en 

Peydró (2010) blijkt ook uit onze resultaten dat de impact van monetair beleid het grootst is 

voor leningen aan bedrijven. Een ander belangrijk verschil tussen onze resultaten en deze 

van Maddaloni en Peydró (2010) is dat wij, als we de crisisdummy opnemen, een sterkere 

invloed terugvinden van de lange dan van de korte termijn rente zowel in het geval van 

bedrijfs- als hypotheekleningen. Deze bevinding stemt overeen met de resultaten van het 

onderzoek van Peersman (2011). 

Ten slotte diepten we de eerste fase verder uit en werd er een controle doorgevoerd voor 

factoren zoals concurrentie tussen banken en andere transmissiekanalen aangezien ook het 

‘bank lending’, het ‘bank capital’ en het ‘balance sheet’ kanaal na expansief monetair beleid 

een versoepeling in de leningsstandaarden van banken kunnen initiëren, los van hun risico-

incentives. De gevonden resultaten zijn hierbij van bijzonder belang aangezien de vorige 

regressies, door de afwezigheid van een dergelijke controle, vertekend kunnen zijn en 

daardoor dus mogelijks kwalitatief zwakker zijn. Eveneens werd er opnieuw gecontroleerd 

voor de crisis aan de hand van een crisisdummy. Onze resultaten gaan echter in tegen de 

bevindingen van Maddaloni et al. (2008) die vinden dat de EONIA steeds een significante 

impact uitoefent op de leningsstandaarden van banken, ook wanneer er gecontroleerd 

wordt voor andere transmissiekanalen of de concurrentiegraad tussen banken. Zo vinden wij 

dat de impact van de EONIA op de leningsstandaarden voor bedrijven niet langer significant 

is wanneer we controleren voor de financiële accelerator en het ‘bank capital’ kanaal. 

Eenmaal er echter voor de crisis gecontroleerd wordt, heeft de EONIA een positieve en 

significante invloed op de leningsstandaarden van bedrijfsleningen ongeacht voor welk 

transmissiekanaal er gecontroleerd wordt. De controle voor het ‘bank capital’ en ‘bank 

lending’ kanaal in de regressies met consumentenleningen leidt tot een insignificante 
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coëfficiënt van de EONIA. De coëfficiënt van de EONIA wordt echter wel significant met het 

juiste teken eens de crisis in rekening wordt gebracht. Voor consumentenleningen blijkt het 

‘risk taking’ kanaal onbestaande eens er voor de financiële accelerator wordt gecontroleerd. 

Ten slotte is de invloed van de monetaire beleidsrente op de standaarden voor 

hypotheekleningen ook niet significant wanneer gecontroleerd wordt voor de financiële 

accelerator o.b.v. de verwachtingen m.b.t. algemene economische activiteit. Een controle 

voor de crisis wijzigt deze resultaten nauwelijks. We kunnen bijgevolg stellen dat we geen 

eenduidige indicatie gevonden hebben voor het bestaan van de eerste fase van het ‘risk 

taking’ kanaal in de Eurozone. 

De tweede fase betrof het onderzoek naar de impact van ‘risk taking’ van banken op de 

reële economie. Meer specifiek zijn we nagegaan of een versoepeling in de 

leningsstandaarden van banken t.g.v. ‘risk taking’ een positieve invloed heeft op de reële 

economie en aldus output en inflatie stimuleert. Ook hier hebben we gecontroleerd voor 

andere transmissiekanalen van monetair beleid en werd er wederom een onderscheid 

gemaakt tussen leningsstandaarden voor bedrijfs-, consumenten- en hypotheekleningen. 

Voor de tweede fase van dit transmissiekanaal werd er echter geen additionele controle 

voor de crisis uitgevoerd aangezien we reeds afhankelijke variabelen hanteren die de stand 

van de reële economie en aldus de reële macro-economische gevolgen van de crisis 

weerspiegelen. We hebben ook opgemerkt dat de impact van leningsstandaarden op BBP-

groei en inflatie mogelijks beperkt is door het feit dat deze twee afhankelijke variabelen 

door heel wat andere factoren beïnvloed worden, los van het monetair beleid zoals 

bijvoorbeeld ‘asset prices’ en puur vraaggedreven factoren. Vandaar dat we ook de impact 

van leningsstandaarden op het volume leningen geverifieerd hebben, aangezien deze 

variabele door minder factoren beïnvloed wordt dan BBP en inflatie. Op deze manier hebben 

we getracht de relatie empirisch beter te vatten. Over het algemeen blijkt uit onze 

resultaten dat de wijzigingen in de leningsstandaarden belangrijke drijvers zijn van de 

evolutie van de groei van leningenvolumes. De controle voor andere transmissiekanalen 

doet niets af aan de significantie van de leningsstandaarden in het beïnvloeden van de 

leningenvolumes. De significante negatieve coëfficiënten van de leningsstandaarden vormen 

een sterke indicatie voor het bestaan van de tweede fase van het ‘risk taking’ kanaal in de 

Eurozone. Soepelere leningsstandaarden t.g.v. meer ‘risk taking’ gedrag van banken 
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verhogen immers de groei van het volume leningen wat op zijn beurt de reële economische 

activiteit stimuleert. 

Ten slotte willen we wijzen op de beperkingen van ons onderzoek. Gezien de relatief korte 

onderzoeksperiode, i.e. van 2003Q1 tot 2011Q4, en het gegeven dat de geaggregeerde 

leningsstandaarden van banken in de Eurozone slechts op kwartaalbasis beschikbaar zijn, is 

het aantal observaties in onze sample beperkt. Dit heeft tot gevolg dat de gevonden 

coëfficiënten niet steeds betrouwbaar zijn en gevoelig zijn voor kleine wijzigingen in de data. 

Bovendien zijn we beperkt in het opnemen van bijkomende verklarende variabelen om het 

‘risk taking’ effect uit te zuiveren aangezien we voldoende vrijheidsgraden wensen te 

behouden voor de schattingen van de coëfficiënten. Hoewel onze resultaten geen 

eenduidige conclusie m.b.t. het bestaan en de macro-economische gevolgen van het ‘risk 

taking’ kanaal in de Eurozone toelaten, hebben we enige evidentie gevonden die aanleiding 

geeft tot verder empirisch onderzoek voor de Eurozone. Er is vooral ruimte voor verder 

onderzoek van de tweede fase van het kanaal om een beter beeld te krijgen van de gevolgen 

van ‘risk taking’ gedrag van banken op de reële economie aangezien dergelijk onderzoek tot 

op heden nauwelijks uitgevoerd is. Een bijkomende controle voor de financiële crisis levert 

mogelijks ook nieuwe inzichten op over hoe het risicogedrag van banken de reële economie 

beïnvloedt en hoe de elasticiteit van deze relatie wijzigt in een crisisperiode. 
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VII. TABELLEN EN FIGUREN 

Tabel 1: Impact van EONIA en lange termijn rente op standaarden voor bedrijfsleningen  

 
[1] [2] [3] [4] [5] [6] 

EONIA, t-1 
7,128 

(0,0686) 

5,140 

(0,0636) 

11,477 

(0,0000) 

9,371 

(0,0001) 

18,878 

(0,0003) 

14,605 

(0,0016) 

BBP-groei, t-1 
-5,929 

(0,0000) 

-4,195 

(0,0002) 

-2,709 

(0,0805) 

-2,339 

(0,0898) 

-4,735 

(0,0156) 

-4,341 

(0,0372) 

Inflatie, t-1 
14,397 

(0,0017) 

11,727 

(0,0002) 

6,723 

(0,1291) 

6,137 

(0,0859) 

14,443 

(0,0043) 

13,652 

(0,0164) 

Lange termijn rente, t-1 
 

23,515 

(0,0013)  

16,368 

(0,0070)  

17,471 

(0,0161) 

Crisisdummy 
  

22,900  

(0,0017) 

19,100 

(0,0035) 

46,656 

(0,0014) 

100,867 

(0,0386) 

Crisisdummy*EONIA, t-1 
    

-12,315 

(0,0259) 

-7,823 

(0,1072) 

Crisisdummy*lange termijn rente, t-1 
     

-16,367 

(0,1884) 

Adjusted R-squared 0,60 0,67 0,74 0,78 0,77 0,80 

Tabel 1 bevat de resultaten van de uitgevoerde OLS-regressies met als afhankelijke variabele het netto percentage banken dat in de Europese Bank Lending Survey (BLS) aangaf de 
leningsstandaarden voor leningen aan bedrijven in het vorige kwartaal te hebben verstrengd. Het betreft de antwoorden op vraag 1 uit de BLS (zie bijlage 1). De standaardfouten 
werden steeds gecorrigeerd voor autocorrelatie en heteroscedasticiteit m.b.v. een Newey-West correctie. Tussen haakjes worden telkens de p-waarden vermeld. De lange termijn 
rente is de rente op een benchmark Eurozone obligatie op tien jaar. De crisisdummy is nul t.e.m. 2007q4 en wordt op één gezet vanaf 2008q1. Van alle verklarende variabelen, 
behalve de crisisdummy, nemen we telkens één lag op. De eerste kolom toont de resultaten van een basisregressie met als regressoren EONIA, BBP-groei en inflatie. De kolom 
ernaast betreft resultaten van deze basisspecificatie met toevoeging van de lange termijn rente. Kolommen 3 en 4 omvatten eveneens de impact van een crisisdummy, voor resp. de 
basisregressie en de regressie incl. lange termijn rente. Parallel geven kolommen 5 en 6 de resultaten weer wanneer crisisdummy en interactievariabelen worden opgenomen. 
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Tabel 2: Impact van EONIA en lange termijn rente op standaarden voor consumentenleningen 

 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] 

EONIA, t-1 
0,86 

(0,6500) 

0,254 

(0,8777) 

3,650 

(0,0000) 

3,414 

(0,0000) 

4,428 

(0,0216) 

4,004 

(0,0271) 

BBP-groei, t-1 
-4,705 

(0,0000) 

-4,31 

(0,0000) 

-2,639 

(0,0001) 

-2,598 

(0,0001) 

-2,852 

(0,0016) 

-3,064 

(0,0011) 

Inflatie, t-1 
9,755 

(0,0002) 

8,942 

(0,0002) 

4,832 

(0,0015) 

4,767 

(0,0015) 

5,643 

(0,0182) 

6,541 

(0,0072) 

Lange termijn rente, t-1 
 

7,167 

(0,0606)  

1,83 

(0,3877)  

3,503 

(0,0502) 

Crisisdummy 
  

14,691 

(0,0000) 

14,266 

(0,0000) 

17,188 

(0,0021) 

49,556 

(0,0158) 

Crisisdummy*EONIA, t-1 
    

-1,294 

(0,6327) 

-0,765 

(0,7570) 

Crisisdummy*lange termijn rente, t-1 
     

-8,363 

(0,0839) 

Adjusted R-squared 0,6 0,62 0,85 0,84 0,84 0,84 

Tabel 2 bevat de resultaten van de uitgevoerde OLS-regressies met als afhankelijke variabele het netto percentage banken dat in de Europese Bank Lending Survey (BLS) aangaf de 
leningsstandaarden voor consumentenleningen in het vorige kwartaal te hebben verstrengd. Het betreft de antwoorden op vraag 8b uit de BLS (zie bijlage 1). De standaardfouten 
werden steeds gecorrigeerd voor autocorrelatie en heteroscedasticiteit m.b.v. een Newey-West correctie. Tussen haakjes worden telkens de p-waarden vermeld. De lange termijn 
rente is de rente op een benchmark Eurozone obligatie op tien jaar. De crisisdummy is nul t.e.m. 2007q4 en wordt op één gezet vanaf 2008q1. Van alle verklarende variabelen, 
behalve de crisisdummy, nemen we telkens één lag op. De eerste kolom toont de resultaten van een basisregressie met als regressoren EONIA, BBP-groei en inflatie. De kolom 
ernaast betreft resultaten van deze basisspecificatie met toevoeging van de lange termijn rente. Kolommen 3 en 4 omvatten eveneens de impact van een crisisdummy, voor resp. de 
basisregressie en de regressie incl. lange termijn rente. Parallel geven kolommen 5 en 6 de resultaten weer wanneer crisisdummy en interactievariabelen worden opgenomen. 
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Tabel 3: Impact van EONIA en lange termijn rente op standaarden voor hypotheekleningen 

 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] 

EONIA, t-1 
1,804 

(0,5382) 

0,448 

(0,8196) 

5,267 

(0,0038) 

3,97 

(0,0031) 

9,27 

(0,0024) 

6,472 

(0,0149) 

BBP-groei, t-1 
-4,626 

(0,0000) 

-3,741 

(0,0000) 

-2,061 

(0,0068) 

-1,834 

(0,0037) 

-3,157 

(0,0002) 

-2,681 

(0,0023) 

Inflatie, t-1 
11,392 

(0,0009) 

9,573 

(0,0000) 

5,281 

(0,0534) 

4,921 

(0,0190) 

9,457 

(0,0005) 

8,091 

(0,0058) 

Lange termijn rente, t-1 
 

16,027 

(0,0009)  

10,079 

(0,0050)  

9,902 

(0,0286) 

Crisisdummy 
  

18,236 

(0,0000) 

15,896 

(0,0000) 

31,086 

(0,0008) 

43,131 

(0,0973) 

Crisisdummy*EONIA, t-1 
    

-6,662 

(0,0426) 

-3,792 

(0,1987) 

Crisisdummy*lange termijn rente, t-1 
     

-4,861 

(0,4482) 

Adjusted R-squared 0,51 0,64 0,8 0,84 0,81 0,83 

Tabel 3 bevat de resultaten van de uitgevoerde OLS-regressies met als afhankelijke variabele het netto percentage banken dat in de Europese Bank Lending Survey (BLS) aangaf de 
leningsstandaarden voor hypotheekleningen in het vorige kwartaal te hebben verstrengd. Het betreft de antwoorden op vraag 8a uit de BLS (zie bijlage). De standaardfouten 
werden steeds gecorrigeerd voor autocorrelatie en heteroscedasticiteit m.b.v. een Newey-West correctie. Tussen haakjes worden telkens de p-waarden vermeld. De lange termijn 
rente is de rente op een benchmark Eurozone obligatie op tien jaar. De crisisdummy is nul t.e.m. 2007q4 en wordt op één gezet  vanaf 2008q1. Van alle verklarende variabelen, 
behalve de crisisdummy, nemen we telkens één lag op. De eerste kolom toont de resultaten van een basisregressie met als regressoren EONIA, BBP-groei en inflatie. De kolom 
ernaast betreft resultaten van deze basisspecificatie met toevoeging van de lange termijn rente. Kolommen 3 en 4 omvatten eveneens de impact van een crisisdummy, voor resp. de 
basisregressie en de regressie incl. lange termijn rente. Parallel geven kolommen 5 en 6 de resultaten weer wanneer crisisdummy en interactievariabelen worden opgenomen. 
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Tabel 4a: Elementen aan de basis van wijzigingen in standaarden voor bedrijfsleningen 

 
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 

EONIA, t-1 1,354 
(0,2297) 

-1,367 
(0,5112) 

0,612 
(0,6453) 

1,682 
(0,2655) 

5,399 
(0,0000) 

5,877 
(0,0003) 

4,553 
(0,0001) 

BBP-groei, t-1 2,891 
(0,0944) 

4,841 
(0,0459) 

3,061 
(0,0044) 

0,743 
(0,4735) 

-2,444 
(0,0000) 

-4,432 
(0,0000) 

-1,806 
(0,0075) 

Inflatie, t-1 -4,624 
(0,2754) 

-4,786 
(0,3626) 

-1,364 
(0,5287) 

-3,016 
(0,3042) 

-1,130 
(0,6987) 

0,359 
(0,8912) 

8,737 
(0,0000) 

Verwachtingen m.b.t. algemene 
economische activiteit, t 

1,010 
(0,0000) 

      

Sector- of bedrijfsspecifieke 
vooruitzichten, t 

 
4,963 

(0,0000) 
     

Risico op het gevraagde onderpand, t   
1,967 

(0,0000) 
    

Kosten gerelateerd aan de 
kapitaalpositie van de bank, t 

   
2,936 

(0,0000) 
   

Toegang tot marktfinanciering, t 
 
 

   
1,440 

(0,0000) 
  

Liquiditeitspositie van de bank, t 
 
 

    
1,668 

(0,0000) 
 

Concurrentiedruk van andere banken, t 
 
 

     
1,235 

(0,0000) 

Adjusted R-squared 0,86 0,85 0,89 0,88 0,87 0,87 0,93 

Tabel 4a toont de resultaten van de uitgevoerde OLS-regressies met als afhankelijke variabele het netto percentage banken dat in de Europese Bank Lending Survey (BLS) aangaf de 

leningsstandaarden voor leningen aan bedrijven in het vorige kwartaal te hebben verstrengd. Deze variabele werd geregresseerd over de met één kwartaal vertraagde waarde van 

de EONIA, BBP-groei en de inflatie. Per kolom werd telkens één factor toegevoegd die mogelijks de beslissing van de banken om hun leningsstandaarden te wijzigen heeft 

beïnvloed. Deze factoren zijn de antwoorden van banken op vraag 2 uit de BLS (zie bijlage 1). De standaardfouten werden steeds gecorrigeerd voor autocorrelatie en 

heteroscedasticiteit m.b.v. een Newey-West correctie. Tussen haakjes worden telkens de p-waarden vermeld. 
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Tabel 4b: Elementen aan de basis van wijzigingen in standaarden voor bedrijfsleningen inclusief controle voor de crisis 

 
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 

EONIA, t-1 4,120 
(0,0044) 

2,455 
(0,1336) 

3,432 
(0,0713) 

3,844 
(0,0037) 

4,309 
(0,0455) 

6,244 
(0,0042) 

5,028 
(0,0004) 

BBP-groei, t-1 2,596 
(0,1135) 

4,225 
(0,0295) 

2,909 
(0,0160) 

0,765 
(0,4508) 

-2,649 
(0,0245) 

-4,261 
(0,0026) 

-1,702 
(0,0225) 

Inflatie, t-1 -4,277 
(0,2645) 

-4,628 
(0,2901) 

-1,920 
(0,3738) 

-2,845 
(0,3282) 

-1,557 
(0,4970) 

0,387 
(0,8806) 

8,318 
(0,0000) 

Verwachtingen m.b.t. algemene 
economische activiteit, t 

0,830 
(0,0000) 

      

Sector- of bedrijfsspecifieke 
vooruitzichten, t 

 
1,023 

(0,000) 
     

Risico op het gevraagde onderpand, t   
1,648 

(0,0000) 
    

Kosten gerelateerd aan de 
kapitaalpositie van de bank, t 

   
2,503 

(0,0000) 
   

Toegang tot marktfinanciering, t     
1,623 

(0,0000) 
  

Liquiditeitspositie van de bank, t      
1,599 

(0,0000) 
 

Concurrentiedruk van andere banken, t       
1,184 

(0,0000) 

Crisisdummy 
9,125 

(0,0449) 
11,091 

(0,0020) 
9,284 

(0,0025) 
7,154 

(0,1290) 
-4,589 

(0,5844) 
0,659 

(0,8203) 
1,945 

(0,6518) 

Adjusted R-squared 0,88 0,88 0,91 0,89 0,87 0,87 0,93 

Tabel 4b toont de resultaten van de uitgevoerde OLS-regressies met als afhankelijke variabele het netto percentage banken dat in de Europese Bank Lending Survey (BLS) aangaf de 

leningsstandaarden voor leningen aan bedrijven in het vorige kwartaal te hebben verstrengd. Deze variabele werd geregresseerd over de met één kwartaal vertraagde waarde van 

de EONIA, BBP-groei en inflatie en een crisisdummy. Per kolom werd telkens één factor toegevoegd die mogelijks de beslissing van de banken om hun leningsstandaarden te 

wijzigen heeft beïnvloed. Deze factoren zijn de antwoorden van banken op vraag 2 uit de BLS (zie bijlage 1). De standaardfouten werden steeds gecorrigeerd voor autocorrelatie en 

heteroscedasticiteit m.b.v. een Newey-West correctie. Tussen haakjes worden telkens de p-waarden vermeld. 
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Tabel 5a: Elementen aan de basis van wijzigingen in standaarden voor consumentenleningen 

 
[1] [2] [3] [4] [5] 

EONIA, t-1 -1,805 

(0,0326) 

-3,008 

(0,0179) 

-2,985 

(0,0000) 

1,781 

(0,1081) 

2,747 

(0,0012) 

BBP-groei, t-1 0,263 

(0,8046) 

1,270 

(0,2701) 

-1,169 

(0,0101) 

-3,141 

(0,0001) 

-2,848 

(0,0000) 

Inflatie, t-1 1,939 

(0,4216) 

0,420 

(0,8530) 

3,642 

(0,0260) 

3,072 

(0,1517) 

5,477 

(0,0034) 

Verwachtingen m.b.t. algemene 

economische activiteit, t 

0,882 

(0,0001) 
    

Kredietwaardigheid van consumenten, t  
1,294 

(0,0000) 
   

Risico op het gevraagde onderpand, t   
1,253 

(0,0000) 
  

Bankbalansbeperkingen, t    
1,132 

(0,0000) 
 

Concurrentiedruk van andere banken, t     
1,078 

(0,0000) 

Adjusted R-squared 0,82 0,86 0,86 0,79 0,80 

Tabel 5a toont de resultaten van de uitgevoerde OLS-regressies met als afhankelijke variabele het netto percentage banken dat in de Europese Bank Lending Survey (BLS) aangaf de 

leningsstandaarden voor consumentenleningen in het vorige kwartaal te hebben verstrengd. Deze variabele werd geregresseerd over de met één kwartaal vertraagde waarde van 

de EONIA, BBP-groei en de inflatie. Per kolom werd telkens één factor toegevoegd die mogelijks de beslissing van de banken om hun leningsstandaarden te wijzigen heeft 

beïnvloed. Deze factoren zijn de antwoorden van banken op vraag 9 uit de BLS (zie bijlage 1).De standaardfouten werden steeds gecorrigeerd voor autocorrelatie en 

heteroscedasticiteit m.b.v. een Newey-West correctie. Tussen haakjes worden telkens de p-waarden vermeld. 
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Tabel 5b: Elementen aan de basis van wijzigingen in standaarden voor consumentenleningen inclusief controle voor de crisis 

 
[1] [2] [3] [4] [5] 

EONIA, t-1 1,294 

(0,0951) 

-0,047 

(0,9406) 

-0,063 

(0,9305) 

3,416 

(0,0000) 

3,830 

(0,0000) 

BBP-groei, t-1 -0,595 

(0,3813) 

0,219 

(0,7762) 

-1,420 

(0,0027) 

-2,631 

(0,0002) 

-2,069 

(0,0001) 

Inflatie, t-1 2,156 

(0,1517) 

1,125 

(0,4656) 

3,364 

(0,0055) 

4,204 

(0,0212) 

4,011 

(0,0021) 

Verwachtingen m.b.t. algemene 

economische activiteit, t 

0,481 

(0,0012) 
    

Kredietwaardigheid van consumenten, t  
0,819 

(0,0000) 
   

Risico op het gevraagde onderpand, t   
0,779 

(0,0000) 
  

Bankbalansbeperkingen, t    
0,233 

(0,4368) 
 

Concurrentiedruk van andere banken, t     
0,571 

(0,0000) 

Crisisdummy 
9,947 

(0,0000) 

8,120 

(0,0000) 

7,729 

(0,0000) 

12,456 

(0,0051) 

10,371 

(0,0000) 

Adjusted R-squared 0,88 0,90 0,89 0,84 0,88 

Tabel 5b toont de resultaten van de uitgevoerde OLS-regressies met als afhankelijke variabele het netto percentage banken dat in de Europese Bank Lending Survey (BLS) aangaf de 

leningsstandaarden voor consumentenleningen in het vorige kwartaal te hebben verstrengd. Deze variabele werd geregresseerd over de met één kwartaal vertraagde waarde van 

de EONIA, BBP-groei en inflatie en een crisisdummy. Per kolom werd telkens één factor toegevoegd die mogelijks de beslissing van de banken om hun leningsstandaarden te 

wijzigen heeft beïnvloed. Deze factoren zijn de antwoorden van banken op vraag 9 uit de BLS (zie bijlage 1).De standaardfouten werden steeds gecorrigeerd voor autocorrelatie en 

heteroscedasticiteit m.b.v. een Newey-West correctie. Tussen haakjes worden telkens de p-waarden vermeld. 

 



 75 

Tabel 6a: Elementen aan de basis van wijzigingen in standaarden voor hypotheekleningen 

 
[1] [2] [3] [4] 

EONIA, t-1 -1,880 

(0,2459) 

-5,256 

(0,0002) 

3,844 

(0,0025) 

3,197 

(0,0087) 

BBP-groei, t-1 -0,038 

(0,9757) 

0,853 

(0,2213) 

-2,662 

(0,0000) 

-2,114 

(0,0006) 

Inflatie, t-1 3,824 

(0,2294) 

0,406 

(0,8448) 

0,637 

(0,7748) 

6,441 

(0,0001) 

Verwachtingen m.b.t. algemene 

economische activiteit, t 

0,832 

(0,0011) 
   

Huizenmarktvooruitzichten, t  
1,335 

(0,0000) 
  

Bankbalansbeperkingen, t   
1,290 

(0,0000) 
 

Concurrentiedruk van andere banken, t    
1,141 

(0,0000) 

Adjusted R-squared 0,74 0,84 0,83 0,77 

Tabel 6a toont de resultaten van de uitgevoerde OLS-regressies met als afhankelijke variabele het netto percentage banken dat in de Europese Bank Lending Survey (BLS) aangaf de 

leningsstandaarden voor hypotheekleningen in het vorige kwartaal te hebben verstrengd. Deze variabele werd geregresseerd over de met één kwartaal vertraagde waarde van de 

EONIA, BBP-groei en de inflatie. Per kolom werd telkens één factor toegevoegd die mogelijks de beslissing van de banken om hun leningsstandaarden te wijzigen heeft beïnvloed. 

Deze factoren zijn de antwoorden van banken op vraag 11 uit de BLS (zie bijlage 1). De standaardfouten werden steeds gecorrigeerd voor autocorrelatie en heteroscedasticiteit 

m.b.v. een Newey-West correctie. Tussen haakjes worden telkens de p-waarden vermeld. 
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Tabel 6b: Elementen aan de basis van wijzigingen in standaarden voor hypotheekleningen inclusief controle voor de crisis 

 
[1] [2] [3] [4] 

EONIA, t-1 2,614 

(0,2359) 

-2,072 

(0,3084) 

4,910 

(0,0001) 

4,740 

(0,0004) 

BBP-groei, t-1 -0,776 

(0,4792) 

0,324 

(0,6868) 

-2,022 

(0,0066) 

-1,653 

(0,0297) 

Inflatie, t-1 3,713 

(0,1765) 

1,110 

(0,6208) 

1,122 

(0,6508) 

4,866 

(0,0148) 

Verwachtingen m.b.t. algemene 

economische activiteit, t 

0,370 

(0,1609) 
   

Huizenmarktvooruitzichten, t  
0,975 

(0,0002) 
  

Bankbalansbeperkingen, t   
0,863 

(0,0000) 
 

Concurrentiedruk van andere banken, t    
0,616 

(0,0316) 

Crisisdummy 
12,882 

(0,0065) 

6,739 

(0,0751) 

9,173 

(0,0018) 

11,501 

(0,0008) 

Adjusted R-squared 0,81 0,85 0,86 0,83 

Tabel 6b toont de resultaten van de uitgevoerde OLS-regressies met als afhankelijke variabele het netto percentage banken dat in de Europese Bank Lending Survey (BLS) aangaf de 

leningsstandaarden voor hypotheekleningen in het vorige kwartaal te hebben verstrengd. Deze variabele werd geregresseerd over de met één kwartaal vertraagde waarde van de 

EONIA, BBP-groei en inflatie en een crisisdummy. Per kolom werd telkens één factor toegevoegd die mogelijks de beslissing van de banken om hun leningsstandaarden te wijzigen 

heeft beïnvloed. Deze factoren zijn de antwoorden van banken op vraag 11 uit de BLS (zie bijlage 1). De standaardfouten werden steeds gecorrigeerd voor autocorrelatie en 

heteroscedasticiteit m.b.v. een Newey-West correctie. Tussen haakjes worden telkens de p-waarden vermeld. 
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Tabel 7a: Impact van wijzigingen in de standaarden voor bedrijfsleningen op BBP-groei 

  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 

Leningsstandaarden, t-1 
-0,018 

(0,0712) 
-0,019 

(0,0887) 
-0,018 

(0,1280) 
-0,014 

(0,1491) 
-0,014 

(0,1784) 
-0,014 

(0,1575) 
-0,016 

(0,1100) 

BBP-groei, t-1 
0,972 

(0,0000) 
0,957 

(0,0000) 
0,975 

(0,0000) 
0,969 

(0,0000) 
0,944 

(0,0000) 
0,609 

(0,0208) 
0,558 

(0,0653) 

Inflatie, t-1 
-0,619 

(0,0034) 
-0,589 

(0,0096) 
-0,619 

(0,0040) 
-0,656 

(0,0016) 
-0,647 

(0,0046) 
-0,490 

(0,0780) 
-0,439 

(0,1556) 

EONIA, t-1 
-0,071 

(0,6109) 
-0,077 

(0,6132) 
-0,087 

(0,8145) 
-0,098 

(0,5002) 
-0,116 

(0,7687) 
-0,149 

(0,4475) 
-0,201 

(0,6591) 

Kapitaalgroei, t-1   
-0,049 

(0,6539) 
    

0,024 
(0,7976) 

 
-0,007 

(0,9221) 

Groei van deposito’s,    t-1     
0,007 

(0,9603) 
  

0,001 
(0,9955) 

 
0,026 

(0,8763) 

VStoxx, t-1       
-0,010 

(0,6005) 
-0,019 

(0,4492) 
  

Economic Sentiment Indicator, t-1      
0,085 

(0,1638) 
0,094 

(0,1490) 

Adjusted R-squared 0,91 0,90 0,90 0,90 0,90 0,92 0,91 

Tabel 7a geeft de coëfficiënten en, tussen haakjes, de bijhorende p-waarden van de uitgevoerde OLS-regressies weer. Standaardfouten werden steeds gecorrigeerd voor 
autocorrelatie en heteroscedasticiteit m.b.v. een Newey-West correctie. De afhankelijke variabele is de groei van het BBP. Van alle verklarende variabelen nemen we telkens één lag 
op. Specificatie (1) is de basisregressie waarin de verklarende variabelen “leningsstandaarden”, “BBP-groei”, ”inflatie” en “EONIA” worden opgenomen. “Leningsstandaarden” is 
het netto percentage banken dat in de Europese Bank Lending Survey (BLS) aangaf de standaarden voor leningen aan bedrijven in het vorige kwartaal te hebben verstrengd. Het 
betreft de antwoorden op vraag 1 uit de BLS (zie bijlage 1). In specificaties (2) t.e.m. (4) worden om de beurt de variabelen “kapitaalgroei”, “depositogroei” en “VStoxx” (telkens één 
lag) toegevoegd.  In specificatie (5) worden al deze variabelen samen opgenomen. In specificatie (6) en (7) voegen we i.p.v. de VStoxx de Economic Sentiment Indicator toe. 
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Tabel 7b: Impact van wijzigingen in de standaarden voor bedrijfsleningen op inflatie 

  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 

Leningsstandaarden, t-1 
-0,004 

(0,5415) 
0,007 

(0,3983) 
0,006 

(0,4274) 
0,012 

(0,2245) 
-0,012 

(0,2573) 
0,009 

(0,2535) 
0,009 

(0,2352) 

BBP-groei, t-1 
0,185 

(0,0107) 
0,187 

(0,0140) 
0,216 

(0,0233) 
0,179 

(0,0085) 
0,171 

(0,0558) 
-0,141 

(0,2038) 
-0,112 

(0,3259) 

Inflatie, t-1 
0,596 

(0,0001) 
0,603 

(0,0001) 
0,595 

(0,0001) 
0,518 

(0,0011) 
0,547 

(0,0011) 
0,712 

(0,0000) 
0,714 

(0,0000) 

EONIA, t-1 
-0,098 

(0,2107) 
-0,132 

(0,1198) 
-0,277 

(0,1513) 
-0,154 

(0,0813) 
-0,148 

(0,5560) 
-0,168 

(0,0398) 
-0,213 

(0,3659) 

Kapitaalgroei, t-1   
0,101 

(0,0307)  
  

0,081 
(0,1720) 

 
0,061 

(0,4024) 

Groei van deposito’s,    t-1     
0,077 

(0,3948) 
  

-0,009 
(0,9412) 

 
0,014 

(0,8854) 

VStoxx, t-1       
-0,021 

(0,1287) 
-0,018 

(0,2678) 
  

Economic Sentiment Indicator, t-1      
0,076 

(0,0153) 
0,070 

(0,0276) 

Adjusted R-squared 0,75 0,76 0,74 0,75 0,76 0,81 0,81 

Tabel 7b geeft de coëfficiënten en, tussen haakjes, de bijhorende p-waarden van de uitgevoerde OLS-regressies weer. Standaardfouten werden steeds gecorrigeerd voor 
autocorrelatie en heteroscedasticiteit m.b.v. een Newey-West correctie. De afhankelijke variabele is de inflatie. Van alle verklarende variabelen nemen we telkens één lag op. 
Specificatie (1) is de basisregressie waarin de verklarende variabelen “leningsstandaarden”, “BBP-groei”, ”inflatie” en “EONIA” worden opgenomen. “Leningsstandaarden” is het 
netto percentage banken dat in de Europese Bank Lending Survey (BLS) aangaf de standaarden voor leningen aan bedrijven in het vorige kwartaal te hebben verstrengd. Het betreft 
de antwoorden op vraag 1 uit de BLS (zie bijlage 1). In specificaties (2) t.e.m. (4) worden om de beurt de variabelen “kapitaalgroei”, “depositogroei” en “VStoxx” (telkens één lag) 
toegevoegd.  In specificatie (5) worden al deze variabelen samen opgenomen. In specificatie (6) en (7) voegen we i.p.v. de VStoxx de Economic Sentiment Indicator toe. 
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Tabel 8a: Impact van wijzigingen in de standaarden voor consumentenleningen op BBP-groei 

  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 

Leningsstandaarden, t-1 
-0,051 

(0,0299) 
-0,061 

(0,0404) 
-0,051 

(0,0461) 
-0,046 

(0,0581) 
-0,045 

(0,0744) 
-0,043 

(0,0437) 
-0,043 

(0,0473) 

BBP-groei, t-1 
0,848 

(0,0000) 
0,823 

(0,0000) 
0,852 

(0,0000) 
0,839 

(0,0000) 
0,816 

(0,0000) 
0,517 

(0,0361) 
0,484 

(0,1054) 

Inflatie, t-1 
-0,404 

(0,1824) 
-0,321 

(0,3465) 
-0,404 

(0,1914) 
-0,433 

(0,1566) 
-0,437 

(0,1890) 
-0,298 

(0,3824) 
-0,277 

(0,4475) 

EONIA, t-1 
-0,211 

(0,0621) 
-0,278 

(0,1248) 
-0,234 

(0,3506) 
-0,210 

(0,0659) 
-0,177 

(0,6066) 
-0,251 

(0,1149) 
-0,279 

(0,4482) 

Kapitaalgroei, t-1   
0,065 

(0,5111) 
    

0,032 
(0,7643) 

 
0,004 

(0,9522) 

Groei van deposito’s,    t-1     
0,011 

(0,9282) 
  

-0,021 
(0,9009) 

 
0,008 

(0,9594) 

VStoxx, t-1       
-0,011 

(0,4822) 
-0,018 

(0,4410) 
  

Economic Sentiment Indicator, t-1      
0,079 

(0,1308) 
0,087 

(0,1383) 

Adjusted R-squared 0,92 0,92 0,91 0,92 0,91 0,92 0,92 

Tabel 8a geeft de coëfficiënten en, tussen haakjes, de bijhorende p-waarden van de uitgevoerde OLS-regressies weer. Standaardfouten werden steeds gecorrigeerd voor 
autocorrelatie en heteroscedasticiteit m.b.v. een Newey-West correctie. De afhankelijke variabele is de groei van het BBP. Van alle verklarende variabelen nemen we telkens één lag 
op. Specificatie (1) is de basisregressie waarin de verklarende variabelen “leningsstandaarden”, “BBP-groei”, ”inflatie” en “EONIA” worden opgenomen. “Leningsstandaarden” is 
het netto percentage banken dat in de Europese Bank Lending Survey (BLS) aangaf de standaarden voor consumentenleningen in het vorige kwartaal te hebben verstrengd. Het 
betreft de antwoorden op vraag 8b uit de BLS (zie bijlage 1). In specificaties (2) t.e.m. (4) worden om de beurt de variabelen “kapitaalgroei”, “depositogroei” en “VStoxx” (telkens 
één lag) toegevoegd.  In specificatie (5) worden al deze variabelen samen opgenomen. In specificatie (6) en (7) voegen we i.p.v. de VStoxx de Economic Sentiment Indicator toe. 
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Tabel 8b: Impact van wijzigingen in de standaarden voor consumentenleningen op inflatie 

  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 

Leningsstandaarden, t-1 
0,001 

(0,9275) 
-0,010 

(0,5013) 
0,003 

(0,7865) 
0,006 

(0,6242) 
0,006 

(0,6245) 
0,008 

(0,3214) 
0,009 

(0,3039) 

BBP-groei, t-1 
0,154 

(0,0025) 
0,127 

(0,0206) 
0,176 

(0,0078) 
0,144 

(0,0077) 
0,135 

(0,0870) 
-0,145 

(0,2104) 
-0,134 

(0,2168) 

Inflatie, t-1 
0,649 

(0,0000) 
0,738 

(0,0000) 
0,651 

(0,0000) 
0,618 

(0,0000) 
0,648 

(0,0000) 
0,745 

(0,0000) 
0,757 

(0,0000) 

EONIA, t-1 
-0,066 

(0,4833) 
-0,138 

(0,0850) 
-0,188 

(0,1731) 
-0,066 

(0,4822) 
-0,059 

(0,8056) 
-0,102 

(0,1459) 
-0,121 

(0,5874) 

Kapitaalgroei, t-1   
0,070 

(0,2463) 
    

0,086 
(0,1579) 

 
0,059 

(0,4138) 

Groei van deposito’s,    t-1     
0,057 

(0,4918) 
  

-0,011 
(0,9281) 

 
0,004 

(0,9695) 

VStoxx, t-1       
-0,011 

(0,1818) 
-0,008 

(0,4474) 
  

Economic Sentiment Indicator, t-1      
0,072 

(0,0160) 
0,068 

(0,0286) 

Adjusted R-squared 0,74 0,76 0,74 0,74 0,74 0,80 0,79 

Tabel 8b geeft de coëfficiënten en, tussen haakjes, de bijhorende p-waarden van de uitgevoerde OLS-regressies weer. Standaardfouten werden steeds gecorrigeerd voor 
autocorrelatie en heteroscedasticiteit m.b.v. een Newey-West correctie. De afhankelijke variabele is de inflatie. Van alle verklarende variabelen nemen we telkens één lag op. 
Specificatie (1) is de basisregressie waarin de verklarende variabelen “leningsstandaarden”, “BBP-groei”, ”inflatie” en “EONIA” worden opgenomen. “Leningsstandaarden” is het 
netto percentage banken dat in de Europese Bank Lending Survey (BLS) aangaf de standaarden voor consumentenleningen in het vorige kwartaal te hebben verstrengd. Het betreft 
de antwoorden op vraag 8b uit de BLS (zie bijlage 1). In specificaties (2) t.e.m. (4) worden om de beurt de variabelen “kapitaalgroei”, “depositogroei” en “VStoxx” (telkens één lag) 
toegevoegd.  In specificatie (5) worden al deze variabelen samen opgenomen. In specificatie (6) en (7) voegen we i.p.v. de VStoxx de Economic Sentiment Indicator toe. 
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Tabel 9a: Impact van wijzigingen in de standaarden voor hypotheekleningen op BBP-groei 

  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 

Leningsstandaarden, t-1 
-0,033 

(0,0480) 
-0,044 

(0,0903) 
-0,033 

(0,0422) 
-0,030 

(0,0693) 
-0,030 

(0,0660) 
-0,033 

(0,0401) 
-0,033 

(0,0405) 

BBP-groei, t-1 
0,936 

(0,0000) 
0,910 

(0,0000) 
0,951 

(0,0000) 
0,890 

(0,0000) 
0,875 

(0,0000) 
0,474 

(0,0669) 
0,465 

(0,1176) 

Inflatie, t-1 
-0,538 

(0,0079) 
-0,441 

(0,0786) 
-0,516 

(0,0188) 
-0,537 

(0,0092) 
-0,529 

(0,0178) 
-0,315 

(0,2885) 
-0,293 

(0,3664) 

EONIA, t-1 
-0,144 

(0,1947) 
-0,200 

(0,1680) 
-0,288 

(0,2490) 
-0,150 

(0,1589) 
-0,182 

(0,5813) 
-0,196 

(0,2105) 
-0,303 

(0,4414) 

Kapitaalgroei, t-1   
0,075 

(0,4977) 
    

0,037 
(0,6974) 

 
0,009 

(0,8990) 

Groei van deposito’s,    t-1     
0,068 

(0,5122) 
  

0,008 
(0,9580) 

 
0,045 

(0,7616) 

VStoxx, t-1       
-0,019 

(0,2334) 
-0,025 

(0,2863) 
  

Economic Sentiment Indicator, t-1      
0,098 

(0,0775) 
0,103 

(0,0963) 

Adjusted R-squared 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,93 0,92 

Tabel 9a geeft de coëfficiënten en, tussen haakjes, de bijhorende p-waarden van de uitgevoerde OLS-regressies weer. Standaardfouten werden steeds gecorrigeerd voor 
autocorrelatie en heteroscedasticiteit m.b.v. een Newey-West correctie. De afhankelijke variabele is de groei van het BBP. Van alle verklarende variabelen nemen we telkens één lag 
op. Specificatie (1) is de basisregressie waarin de verklarende variabelen “leningsstandaarden”, “BBP-groei”, ”inflatie” en “EONIA” worden opgenomen. “Leningsstandaarden” is 
het netto percentage banken dat in de Europese Bank Lending Survey (BLS) aangaf de standaarden voor hypotheekleningen in het vorige kwartaal te hebben verstrengd. Het 
betreft de antwoorden op vraag 8b uit de BLS (zie bijlage 1). In specificaties (2) t.e.m. (4) worden om de beurt de variabelen “kapitaalgroei”, “depositogroei” en “VStoxx” (telkens 
één lag) toegevoegd.  In specificatie (5) worden al deze variabelen samen opgenomen. In specificatie (6) en (7) voegen we i.p.v. de VStoxx de Economic Sentiment Indicator toe. 
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Tabel 9b: Impact van wijzigingen in de standaarden voor hypotheekleningen op inflatie 

  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 

Leningsstandaarden, t-1 
0,013 

(0,2590) 
0,008 

(0,5703) 
0,005 

(0,7472) 
0,015 

(0,2180) 
0,006 

(0,7293) 
0,013 

(0,1591) 
0,020 

(0,2143) 

BBP-groei, t-1 
0,221 

(0,0064) 
0,208 

(0,0098) 
0,220 

(0,0095) 
0,192 

(0,0081) 
0,190 

(0,0136) 
-0,099 

(0,3607) 
-0,126 

(0,3054) 

Inflatie, t-1 
0,526 

(0,0003) 
0,574 

(0,0001) 
0,580 

(0,0003) 
0,525 

(0,0003) 
0,583 

(0,0001) 
0,681 

(0,0000) 
0,669 

(0,0000) 

EONIA, t-1 
-0,088 

(0,2547) 
-0,116 

(0,1343) 
-0,035 

(0,7338) 
-0,092 

(0,2244) 
0,013 

(0,9141) 
-0,124 

(0,0619) 
-0,182 

(0,0973) 

Kapitaalgroei, t-1   
0,037 

(0,4387) 
    

-0,024 
(0,6639) 

 
0,057 

(0,2804) 

Groei van deposito’s,    t-1     
-0,038 

(0,2984) 
  

-0,062 
(0,2167) 

 
0,031 

(0,4740) 

VStoxx, t-1       
-0,012 

(0,2125) 
-0,015 

(0,1541) 
  

Economic Sentiment Indicator, t-1      
-0,124 

(0,0175) 
0,072 

(0,0367) 

Adjusted R-squared 0,76 0,76 0,75 0,76 0,75 0,81 0,80 

Tabel 9b geeft de coëfficiënten en, tussen haakjes, de bijhorende p-waarden van de uitgevoerde OLS-regressies weer. Standaardfouten werden steeds gecorrigeerd voor 
autocorrelatie en heteroscedasticiteit m.b.v. een Newey-West correctie. De afhankelijke variabele is de inflatie. Van alle verklarende variabelen nemen we telkens één lag op. 
Specificatie (1) is de basisregressie waarin de verklarende variabelen “leningsstandaarden”, “BBP-groei”, ”inflatie” en “EONIA” worden opgenomen. “Leningsstandaarden” is het 
netto percentage banken dat in de Europese Bank Lending Survey (BLS) aangaf de standaarden voor hypotheekleningen in het vorige kwartaal te hebben verstrengd. Het betreft de 
antwoorden op vraag 8b uit de BLS (zie bijlage 1). In specificaties (2) t.e.m. (4) worden om de beurt de variabelen “kapitaalgroei”, “depositogroei” en “VStoxx” (telkens één lag) 
toegevoegd.  In specificatie (5) worden al deze variabelen samen opgenomen. In specificatie (6) en (7) voegen we i.p.v. de VStoxx de Economic Sentiment Indicator toe. 
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Tabel 10: Impact van leningsstandaarden op de groei van volumes van leningen 

 

Bedrijfsleningen Consumentenleningen Hypotheekleningen 

Leningsstandaarden, t-1 
-0,021 

(0,0124) 

-0,035 

(0,0000) 

-0,179 

(0,0003) 

-0,247 

(0,0000) 

-0,187 

(0,0000) 

-0,213 

(0,0000) 

BBP-groei, t-1 
0,577 

(0,0001) 

1,051 

(0,0000) 

-0,230 

(0,3471) 

1,225 

(0,0554) 

0,253 

(0,3311) 

1,399 

(0,0045) 

EONIA, t-1 
0,761 

(0,0468) 

0,817 

(0,0307) 

0,998 

(0,2910) 

0,855 

(0,3124) 

0,723 

(0,4276) 

0,456 

(0,5596) 

Kapitaalgroei, t-1 
0,039 

(0,7833) 

0,122 

(0,3544) 

-0,708 

(0,0039) 

-0,430 

(0,0917) 

-0,625 

(0,0293) 

-0,399 

(0,1281) 

Groei van deposito's, t-1 
1,594 

(0,0000) 

1,629 

(0,0000) 

0,477 

(0,2261) 

0,603 

(0,1411) 

0,266 

(0,4503) 

0,435 

(0,1330) 

VStoxx, t-1 
-0,030 

(0,0707)  

-0,105 

(0,0217)  

-0,084 

(0,1588)  

Economic Sentiment Indicator, t-1 
 

-0,106 

(0,0060)  

-0,324 

(0,0197)  

-0,225 

(0,0229) 

Adjusted R-squared 0,98 0,98 0,78 0,82 0,8 0,81 

Tabel 12 toont de resultaten van de uitgevoerde OLS-regressies met als afhankelijke variabele de groei van het volume bedrijfs-, consumenten- of hypotheekleningen. De 
verklarende variabele “leningsstandaarden” is het netto percentage banken dat in de Europese Bank Lending Survey (BLS) aangaf de leningsstandaarden, voor de 
respectievelijke leningencategorie, in het vorige kwartaal te hebben verstrengd. Tussen haakjes vermelden we de p-waarden. Standaardfouten werden steeds gecorrigeerd 
voor autocorrelatie en heteroscedasticiteit m.b.v. een Newey-West correctie. 

Tabel 11: Correlatiematrix proxies voor financiële accelerator 

 VStoxx ESI 

VStoxx  1,000 -0,703 

ESI -0,703  1,000 
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Tabel 12: Beschrijvende statistieken 

PANEL A: leningsstandaarden 

 

gemiddelde standaardafwijking minimum maximum 

Leningsstandaarden voor     

-) bedrijfsleningen 14,47 21,45 -17 65 

-) consumentenleningen 7,33 11,56 -8 42 

-) hypotheekleningen 9,33 13,44 -9 41 

 
    

Factoren die wijzigingen in de leningsstandaarden hebben beïnvloed 
  

-) bedrijfsleningen:     

Verwachtingen m.b.t. algemene 

economische activiteit 
19,89 23,38 -11 77 

Sector- of bedrijfsspecifieke 

vooruitzichten  
24,28 20,9 -2 74 

Risico op het gevraagde onderpand 12,03 11,84 -1 42 

Kosten gerelateerd aan de kapitaalpositie 

van de bank 
9,64 7,03 1 29 

Toegang tot marktfinanciering 7,83 11,35 -4 36 

Liquiditeitspositie van de bank 4,67 9,49 -9 27 

Concurrentiedruk van andere banken -9,89 11,8 -30 8 

-) consumentenleningen: 
    

Verwachtingen m.b.t. algemene 

economische activiteit 
10,56 12,86 -6 40 

Kredietwaardigheid van consumenten 13,47 10,38 3 41 

Risico op het gevraagde onderpand 7,17 8,03 -3 28 

Bankbalansbeperkingen 4,44 5,72 -2 19 

Concurrentie van andere banken -5,97 6,34 -21 3 

-) hypotheekleningen 
    

Verwachtingen m.b.t. algemene 

economische activiteit 
12,53 14,35 -4 45 

Huizenmarktvooruitzichten 12,67 11,99 -1 48 

Bankbalansbeperkingen 6,08 7,57 -2 30 

Concurrentie van andere banken -8,28 7,26 -19 3 
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PANEL B: macro-economische en financiële variabelen30
 

 

gemiddelde standaardafwijking minimum maximum 

BBP-groei 1,14 2,25 -5,28 3,75 

Inflatie 2,07 0,85 -0,37 3,8 

EONIA 2,12 1,25 0,34 4,25 

Lange termijn rente 4,05 0,33 3,26 4,61 

 
    

Kapitaalgroei 2 1,17 0,64 4,84 

Groei deposito's 6,4 2,65 1,87 11,07 

Groei volume bedrijfsleningen 6,09 5,4 -2,5 14,7 

Groei volume consumentenleningen 3,49 3,52 -2 8,7 

Groei volume hypotheekleningen 6,51 3,69 -0,37 12,07 

VStoxx 24,91 11,05 11,94 51,21 

Economic Sentiment Indicator (ESI) 99,21 10,3 68,3 113,2 

                                                        
30

 Deze data zijn afkomstig van de Statistical Data Warehouse van de ECB met uitzondering van de VStoxx- en 
ESI-data. De VStoxx-data zijn afkomstig van Thomas Reuters Datastream terwijl de ESI-data beschikbaar zijn op 
de website van de Europese Commissie. Voor de groei van kapitaal, deposito’s en de volumes van leningen 
gebruiken we de groeivoeten van de “Index of Notional Stocks”. 
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Figuur 1: Evolutie van de leningsstandaarden 

 

Figuur 2: Evolutie van BBP-groei 

 

Figuur 3: Evolutie van inflatie 
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Figuur 4: Evolutie van de rentevoeten 

 

Figuur 5: Evolutie van de groei van leningenvolumes 
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Bijlagen 

1. Gebruikte vragen uit de ‘Bank Lending Survey’31 

BEDRIJFSLENINGEN 

Vraag 1: 
Hoe zijn de leningsstandaarden van uw bank in de toekenning van leningen en kredietlijnen aan 
bedrijven gewijzigd in de voorbije drie maanden? 

Vraag 2:  
Hoe hebben de volgende factoren de leningsstandaarden van uw bank in de toekenning van leningen 
en kredietlijnen aan bedrijven beïnvloed in de voorbije drie maanden? 

 - Verwachtingen m.b.t. algemene economische activiteit 

 - Sector- of bedrijfsspecifieke vooruitzichten 

 - Risico op het gevraagde onderpand 

 - Kosten gerelateerd aan de kapitaalpositie van de bank 

 - Toegang tot marktfinanciering 

 - Liquiditeitspositie van de bank 

 - Concurrentiedruk van andere banken 

CONSUMENTEN- EN HYPOTHEEKLENINGEN 

Vraag 8: 
Hoe zijn de leningsstandaarden van uw bank in de toekenning van leningen aan huishoudens 
gewijzigd in de voorbije drie maanden? 

a)  Voor leningen voor de aankoop van huizen? 

b)  Voor consumentenkrediet en andere leningen? 

Vraag 9: 
Hoe hebben de volgende factoren de leningsstandaarden van uw bank in de toekenning van leningen 
aan huishoudens voor de aankoop van huizen beïnvloed in de voorbije drie maanden? 

 - Verwachtingen m.b.t. algemene economische activiteit 

 - Kredietwaardigheid van consumenten 

 - Risico op het gevraagde onderpand 

 - Bankbalansbeperkingen 

 - Concurrentiedruk van andere banken 

Vraag 11: 
Hoe hebben de volgende factoren de leningsstandaarden van uw bank in de toekenning van 
consumentenkrediet en andere leningen aan huishoudens beïnvloed in de voorbije drie maanden? 

 - Verwachtingen m.b.t. algemene economische activiteit 

 - Huizenmarktvooruitzichten 

 - Bankbalansbeperkingen 

 - Concurrentiedruk van andere banken 

                                                        
31

 Deze geaggregeerde data zijn op kwartaalbasis beschikbaar op de website van de ECB. 
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2. Gebruikte controlevariabelen per leningencategorie 

  Bedrijfsleningen Hypotheekleningen Consumentenleningen 

Financiële accelerator 

1. Verwachtingen 
m.b.t algemene 
economische activiteit 1. Verwachtingen m.b.t 

algemene economische 
activiteit 
2. Huizenmarkt- 
vooruitzichten 

1. Verwachtingen 
m.b.t algemene 
economische activiteit 

2. Sector- of 
bedrijfsspecifieke 
vooruitzichten 

2. Kredietwaardigheid 
van consumenten 

3. Risico op het 
gevraagde onderpand 

3. Risico op het 
gevraagde onderpand 

'Bank capital' kanaal 
Kosten gerelateerd 
aan de kapitaalpositie 
van de bank 

Balansbeperkingen Balansbeperkingen 

'Bank lending' kanaal 

1. Toegang tot 
marktfinanciering 

Balansbeperkingen Balansbeperkingen 
2. Liquiditeitspositie 
van de bank 

Competitiegraad 
Concurrentiedruk van 
andere banken 

Concurrentiedruk van 
andere banken 

Concurrentiedruk van 
andere banken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  



 

 


