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De kernvragen van dit verhaalDe kernvragen van dit verhaal

Spelen de banken vandaag (terug?) hun rol in de economie?

Wat zijn de financiële behoeften van de ondernemingen?

Hoe kunnen banken en ondernemingen tot een versterkte 
samenwerking komen?
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Is de ommekeer in de kredietverlening begonnen?Is de ommekeer in de kredietverlening begonnen?

Reeds voor crisis, nam snelle groei Reeds voor crisis, nam snelle groei 
kredietverlening af, nu lijkt er begin kredietverlening af, nu lijkt er begin 
van ommekeer te zijn, maar het gaat van ommekeer te zijn, maar het gaat 

traag. traag. 

Kredietverlening daalt…Kredietverlening daalt…

Ondanks dalende rentevoeten, geen Ondanks dalende rentevoeten, geen 
toename kredietverlening. toename kredietverlening. 

Rentevoeten zijn slechts Rentevoeten zijn slechts éééén factor. n factor. 

…Terwijl ook rentevoeten dalen…Terwijl ook rentevoeten dalen
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Ondanks crisis blijft volume aan bancaire kredieten hoogOndanks crisis blijft volume aan bancaire kredieten hoog

Kleine ondernemingen wenden hun kredieten meer aan dan grotere bedrijven. Ze zijn 
meer afhankelijk van de banken.
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Schulden van Belgische niet-financiële onderneming  als een % van BNP

Bron: NBB

Belgische ondernemers hebben relatief minder schulden Belgische ondernemers hebben relatief minder schulden 
gemaakt dan hun Europese collega’sgemaakt dan hun Europese collega’s
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Deposito's door huishoudens) Deposito’s door bedrijven 

De cashpositie van Belgische bedrijven lijkt vrij De cashpositie van Belgische bedrijven lijkt vrij 
sterk…blijkt ook uit de aflossingen van leningen.sterk…blijkt ook uit de aflossingen van leningen.

Begin
Financiële

Crisis



7© Herman Daems 2010

Wat speelt er dan in de kredietverlening?Wat speelt er dan in de kredietverlening?
Wanneer vraagt de onderneming Wanneer vraagt de onderneming 

krediet?krediet?
Wanneer geeft de bank krediet?Wanneer geeft de bank krediet?

• Snelle groei omzet in thuismarkt en 
exportmarkt

• Investeringen
• Vertrouwen in de toekomst

• Goede balansstructuur
• Gunstige risicoanalyse

•Crisis 
was 

negatief
•

Invloed 
van 

Bazel…
…

Door crisis 
minder goede 

projecten
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Het verhaal van de laatste twee jaren Het verhaal van de laatste twee jaren 

Vanaf 2010 Vanaf 2010 

Einde 2007 tot einde 2009Einde 2007 tot einde 2009 Gesloten wegens
• Ernstige 

balansproblemen
• Meer risico’s bij de 

projecten

Twijfel Open
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Waarom de banken terug actief zijn…Waarom de banken terug actief zijn…

Herstel van de balansen van de 
bank
Minder onduidelijkheid over 
Bazel 3 en de regelgeving
Nieuwe commerciële strategieën 
van de banken

Herontdekking van de 
klant…

Maar alles is nog niet achter de 
rug…

Regelgeving nog onduidelijk
Trade finance

Blijvende aandacht voor 
liquiditeit en solvabiliteit

Open
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…en de ondernemingen nu aarzelen!…en de ondernemingen nu aarzelen!

Economie verbetert en 
vertrouwen stijgt…
Maar Vlaamse ondernemers 
hebben drie problemen…

Trage groei van Europa
Zwakke concurrentiekracht
Onzekerheid over publieke 
financiën

Minder kredietbehoeften voor 
korte termijn financiering van 
omzet en export
Minder investeringen en minder 
projecten.
Voorlopig nog minder 
overnames…

Twijfel
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Bij hun nieuwe strategieën zullen ondernemers banken Bij hun nieuwe strategieën zullen ondernemers banken 
nodig hebbennodig hebben

Traag groeiende 
Europese markt

Verzwakkende 
concurrentiekracht 
van Vlaamse 
economie

Meer internationale 
expansie

Eventuele 
overnames en 
herdenken van 
waardeketen 
onderneming

Toegang tot 
internationale 
markten begeleiden, 
meer 
exportfinanciering

Financiering van 
investeringen en 
begeleiding bij 
overnames en 
financiering hiervan

Uitdagingen Rol van bankenStrategieën 
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Rol 
van 

interne 
financi
ering 
en 

private 
equity 
groter

Banken, markten en andere partijen… het financiële Banken, markten en andere partijen… het financiële 
landschap wordt ingewikkelder…landschap wordt ingewikkelder…

Voorspelbaarheid van 
cashflows

Laag Hoog

Dimensie van de
onderneming

Klein

Groot

Rol van banken groter

Rol van 
financiële 
markten 
groter

• In de Verenigde Staten is 
rol van financiële markten 
veel groter dan in Europa

• Creëert bijzondere 
moeilijkheden voor 
nieuwe financiële 
regelgeving

• In Europa zijn banken 
zeer cruciaal

• Banken spelen ook een 
belangrijke adviserende 
rol

Ondernemingen moeten bij het uitbouwen van hun bedrijfsmodellen rekeningen houden 
met hun financieringspartners en financieringswensen
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…en ook de financieringsmethoden veranderen…en ook de financieringsmethoden veranderen

Bedrijfsrisico's

Laag Hoog

Aandeel
Materiële activa

Relatief klein

Relatief groot

Bankleningen

Risicokapitaal 
en 

gesofistikeerde 
financiële 
producten
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Hoe de relatie tussen banken en ondernemingen Hoe de relatie tussen banken en ondernemingen 
vernieuwenvernieuwen

Het belang van lokaal aanwezige 
financiers en banken zal toenemen

Behoefte aan contact met en 
kennis van de onderneming

Klantgedreven bankorganisaties 
zullen terug belangrijker worden dan 
productgedreven bankorganisaties

Einde van de silos, 
Banks must do the “walking” not 
the customer

Ondernemingen zullen internationaler 
moeten worden, daarom moeten 
banken ondernemingen ook 
internationaal kunnen ondersteunen
Banken zullen opnieuw dicht bij de 
klant moeten staan, relatiebankieren 
wordt terug “in”
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Maar ook bij de ondernemingen kan er wat veranderen…Maar ook bij de ondernemingen kan er wat veranderen…

Zorgvuldiger de financiële structuren afwegen
Al hebben Vlaamse ondernemingen geen overdreven 
schuldenstructuur

Bij het bedenken van nieuwe businessmodellen bewust rekening 
houden met de gevolgen voor de financieringsbehoeften
Uitdrukkelijk koppeling van strategie en bedrijfsfinanciering
Bredere kennis van financiële uitdagingen in de top van de 
ondernemingen
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Tot slotTot slot

Er is duidelijk wat mis gelopen in de 
financiële wereld en daarvoor moet het 
nodige gedaan worden (gebeurt al) om 
dit in de toekomst te vermijden.

Toch lijken ook in de toekomst 
crisissen niet totaal uit te sluiten
Maar banken beginnen wel het 
risicomanagement beter te 
beheersen

De kredietverlening komt geleidelijk 
terug opgang, banken kunnen volop 
hun rol weer opnemen, maar de 
economische crisis tast het verlangen 
van ondernemingen aan om te 
investeren. 

Het herstel begint langzaam op 
gang te komen, maar er zijn nog 
veel onzekerheden

De banken moeten terug betrouwbare 
partners worden van de ondernemers, 
dat kan!


