Ondernemersvertrouwen daalt verder
Ontevredenheid over de economie bijna even groot als tijdens coronajaar 2020

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 Q2 2022 werd afgenomen van 7 tot 22 juni 2022. In totaal vulden 681 ondernemers uit diverse
sectoren de bevraging in.
Met een negatieve score van -8,5 tekent de KMO-Barometer een daling op ten opzichte van Q1 2022.
Er blijven voor het derde kwartaal op rij meer negatief dan positief gestemde ondernemers. Er is met
andere woorden nog geen sprake van een herstel van het ondernemersvertrouwen nu er (zo goed als)
geen coronamaatregelen meer van toepassing zijn.
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De inflatoire druk op kmo’s door stijgende prijzen van hun input (grondstoffen, materialen, energie),
transport en de ongeziene indexatie(verwachting) van loonkosten bezorgt ondernemers kopzorgen.
Dat vertaalt zich in een zeer negatieve score voor de indicator tevredenheid over de economie. De
score van -46,8 voor Q2 2022 komt in de buurt van het gemiddelde van de vier kwartalen van 2020
voor deze indicator (-52,4).
Voor vijf van de negen andere indicatoren geldt eveneens dat er meer negatief dan positief gestemde
ondernemers zijn. De slechtste scores zien we bij de indicatoren problematische betalingen (score van
-18,9) en de huidige (-15,9) en toekomstige (-16,9) rendabiliteit. De minder negatieve scores voor
toekomstig werkvolume (-7,7) en het personeelsbestand t.o.v. vorig kwartaal (-2,9) tekenen
desalniettemin een substantiële daling op tegenover Q1 2022.
De drie resterende indicatoren tekenen een positief saldo op, al is dat met een relatief klein overwicht
van positief gestemde ondernemers als we kijken naar het werkvolume t.o.v. vorig kwartaal (5,4) en
het toekomstig personeelsbestand (7,6). En hoewel de indicator tevredenheid over het eigen bedrijf
beter scoort, staat het saldo (20,0) een pak lager dan één jaar geleden in Q2 2021 (33,0).
Nemen we het gemiddelde van de drie indicatoren die verwijzen naar toekomstverwachtingen, dan is
de score van -5,7 de slechtste score sinds Q1 2020, toen kmo’s volop te maken kregen met de gevolgen
van de coronacrisis en de veiligheidsmaatregelen.
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