Pessimistische toekomstverwachtingen van Vlaamse kmo’s

De UNIZO KMO-Barometer wordt sinds 1987 opgemaakt en is de conjunctuurbarometer voor de
Vlaamse zelfstandige ondernemer en kmo. De barometer wordt elk kwartaal samengesteld aan de
hand van een online bevraging1 bij een representatief panel en bestaat uit negen indicatoren. Aan de
basis van elke indicator ligt één evaluatievraag, waarbij men een score kan geven tussen 1 (veel
minder) en 5 (veel beter). De barometerwaarde wordt bekomen door het saldo van de negatieve en
positieve antwoorden te berekenen. Waarden boven 0 wijzen op een positieve conjunctuur, terwijl
waarden onder 0 wijzen op een negatief evoluerende conjunctuur. De bevraging die aan de basis ligt
van Q1 2022 werd afgenomen van 8 tot 21 maart 2022. In totaal vulden 617 ondernemers uit diverse
sectoren de bevraging in.
Met een negatieve score van -6,9 tekent de KMO-Barometer een status quo op ten opzichte van Q4
2021. Er blijven meer negatief dan positief gestemde ondernemers. Er is dus geen sprake van een
herstel van het ondernemersvertrouwen, ondanks code geel van de coronabarometer met bijhorende
opheffing van een hele reeks veiligheidsmaatregelen op 7 maart 2022 (geen mondmaskerplicht in heel
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wat situaties, vervallen van beperkingen in de horeca en de evenementensector, geen gebruik van het
Covid Safe Ticket).
Voor zes van de negen indicatoren geldt dat er meer negatief dan positief gestemde ondernemers zijn.
De slechtste scores zien we bij de indicatoren tevredenheid over de economie (saldo van -33,0
procentpunt (pp)), de huidige rendabiliteit (-18,9 pp), problematische betalingen (-17,0 pp) en de
toekomstige rendabiliteit (-16,2 pp). De saldi van de indicatoren toekomstig werkvolume (-0,7 pp) en
het personeelsbestand t.o.v. vorig kwartaal (-0,7 pp) schommelen rond het nulpunt.
De drie resterende indicatoren tekenen een positief saldo op, al is dat slechts met een klein overwicht
van positief gestemde ondernemers m.b.t. het werkvolume t.o.v. vorig kwartaal (1,4 pp) en het
toekomstig personeelsbestand (5,5 pp). En hoewel de indicator tevredenheid over het eigen bedrijf
beter scoort (17,2 pp), staat het saldo van deze indicator op het laagste niveau sinds Q1 2021.
Nemen we het gemiddelde van de drie indicatoren die verwijzen naar toekomstverwachtingen, dan is
het saldo van -3,8 pp de slechtste score sinds Q3 2020, toen kmo’s volop te maken kregen met de
gevolgen van de coronacrisis en veiligheidsmaatregelen.
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