
 

 

Ondernemersvertrouwen neemt flinke duik 

Pessimistische toekomstverwachtingen rond rendabiliteit, werkvolume en personeelsbestand 
 

 
 

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 te berekenen van de 

aandelen negatieve en positieve antwoorden. Een positieve score (>0) wijst op een positieve 

conjunctuur, terwijl een negatieve score (<0) op een negatief evoluerende conjunctuur wijst. De 

bevraging die aan de basis ligt van Q3 2022 werd afgenomen van 6 tot 21 september 2022. In totaal 

vulden 688 ondernemers uit diverse sectoren de bevraging in. 

Met een negatieve score van -27,4 tekent de KMO-Barometer voor de derde keer op rij een daling op. 

Het is van Q3 2021 geleden dat de KMO-Barometer een positieve score optekende. Er zijn voor het 

vierde kwartaal op rij meer negatief dan positief gestemde ondernemers. 

De inflatoire druk op kmo’s door de stijgende prijzen van hun inputfactoren (grondstoffen, materialen, 

energie) alsook de hogere transportkosten, gecombineerd met de ongeziene indexatie(verwachting) 
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van loonkosten, bezorgt Vlaamse ondernemers kopzorgen. Dat vertaalt zich in een zeer negatieve 

score voor de indicatoren die peilen naar de toekomstverwachtingen (m.b.t. het personeelsbestand, 

het werkvolume en de rendabiliteit). De gemiddelde score van -30,1 voor deze drie indicatoren is de 

slechtste sinds de start van de KMO-Barometer in 1987. 

De zes andere indicatoren tekenen eveneens een negatieve score op. De laatste (en enige) keer dat 

alle negen indicatoren onder 0 scoorden, was in volle coronacrisis (Q1 2020). De slechtste scores zien 

we bij de indicatoren tevredenheid economie (score van -69,1), toekomstige rendabiliteit (-48,0) en 

huidige rendabiliteit (-40,2). 

 
 


