
D e
Ku s t b a r o m e t e r

Door “ indicatoren”  o f graadmeters 
in beeld te brengen, proberen wij te 
achterhalen o f het kust- en Nederlands- 
Vlaamse Schelde-beleid voldoende 
aandacht schenken aan mens, natuur en 
economische ontwikkeling.

DE VRAAG:
Hoe presteren bedrijven aan de kust ten 
opzichte van het hinterland?

DE INDICATOR:
Verloop van de ondernemingen

W a t  is  h e t  b e l a n g  v a n  d e z e  i n d i 
c a t o r  v o o r  KUSTBEHEER?

Oprichtingen, stopzettingen en 
faillissementen van bedrijven maken 
onlosmakelijk deel uit van een gezonde 
economische ontwikkeling. De oprichtings- 
en uittredingsratio’s beschrijven dit proces 
van komen en gaan van bedrijven. De 
oprichtingsratio is de verhouding van het 
aantal oprichtingen ten opzichte van het 
aantal actieve ondernemingen (BTW- 
plichtigen). De uittredingsratio is de 
verhouding van het aantal stopzettingen en 
faillissementen ten opzichte van het aantal 
actieve ondernemingen. Het verschil van 
beide ratio’s is de netto-groeiratio. De turbu- 
lentieratio is dan weer de som van de 
oprichtings- en uittredingsratio’s en geeft 
aan in welke mate het economisch weefsel 
zich aanpast. Er moet een gezond evenwicht
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zijn tussen intrede en uittrede van bedrijven. 
Een te hoge uittrede gaat immers gepaard 
met het verlies van investeringen, banen en 
toegevoegde waarde. Dit brengt eveneens 
onzekerheid voor nieuwe bedrijven.

W AT ZIJN DE RESULTATEN?
W a a r o m  d it  r e s u l t a a t ?

Eind 2011 telde de kust 26.545 
actieve ondernemingen, het hinterland 
telde er 8.739. Binnen West-Vlaanderen 
vertegenwoordigen de kust en het hinterland 
respectievelijk 25,6% en 8,4% van de 
bedrijven. De ondernemingsdynamiek 
aan de kust is dus relatief groot. Zowel 
de oprichtingsratio (8,3%) ais de 
uittredingsratio (6,9%) waren in 2011 groter 
aan de kust dan in het hinterland ofWest- 
Vlaanderen ais geheel. De turbulentieratio 
is bijgevolg aanzienlijk hoger (15,1%) dan in 
het hinterland (12,5%) of West-Vlaanderen 
ais geheel (13,3%). Het aantal actieve 
ondernemingen groeide aan de kust iets 
minder (+3,4%) dan in West-Vlaanderen ais 
geheel (+3,5%).

In stedelijke centra zijn er meestal 
meer oprichtingen en ook stopzettingen.

h i Hrwriwd h a n f l i  W m t l H U r M

Landelijke gebieden worden dan weer 
gekenmerkt door een groter aandeel 
bedrijven die verankerd zijn in de regio 
waardoor het vernieuwingsproces er zwakker 
is. De hogere turbulentie aan de kust kan ook 
voor een deel verklaard worden door de aard 
van de activiteiten. Bij de koplopers van de 
oprichtingen en faillissementen hoort immers 
de horeca. We kunnen de “ turbulentie” 
aan de kust ook ais volgt illustreren.
Binnen West-Vlaanderen was de kust in de 
afgelopen tien jaar goed voor 29,1% van het 
aantal oprichtingen en 29,4% van het aantal 
stopzettingen en faillissementen, terwijl 
de kust gemiddeld slechts 25,6% van het 
totale aantal West-Vlaamse ondernemingen 
huisvestte. Het hinterland heeft een kleiner 
aandeel in West-Vlaanderen inzake aantal 
oprichtingen (8,0%), aantal stopzettingen 
en faillissementen (8,0%) en aantal actieve 
ondernemingen (8,4%).

IW a t  b r e n g t  de to e k o m s t?

Door een ondersteunend beleid kan 
het ondernemerschap verder gestimuleerd 
worden. Ais bedrijven bovendien rekening 
houden met bepaalde criteria rond 
duurzaamheid, ecologie en maatschappelijk 
verantwoord ondernemen, zou de overheid 
extra steunmaatregelen kunnen toekennen 
aan starters en groeiers. Verder moet het 
ondernemerschapsbeleid zich ook richten op 
het ontwikkelen van de juiste vaardigheden 
om succesvol een bedrijf op te starten en 
verder te beheren.

Nele Depestel & Hannelore Maelfait

B  Verloop van de ondernemingen, aan de kust, in het hinterland, in de kustge- 
meentes en in gans West-Vlaanderen (201 1). Te zien is da t de kust gekenmerkt 
w ord t door een relatief hoge turbulentie, eigen aan de verstedelijkte omgeving 
en het relatief grote aandeel van de horeca. Data voor oprichtingsratio, uit
tredingsratio, netto-groei-ratio en turbulentieratio z ijn  afkomstig van de FOD 
Economie, ADSEI. De verw erking geschiedde door de afdeling DSA, POM 
West-Vlaanderen

B  O p  deze kaart met de turbulentieratio (201 1) voor de 
kustzone is te zien da t de kustgemeenten met gem iddeld 
15,1%  hoog scoren in vergelijk ing met het provinciaal 
gem iddelde van 13,3%. Data en verw erking z ie  figuur links
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