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Zowel de arbeidsmarktindicatoren als het producentenvertouwen in West-Vlaanderen tonen in het eerste semester
van 2018 een gunstige evolutie. Bij de indicatoren die het consumentenvertrouwen weerspiegelen, vallen twee
klassieke parameters weg (zie verder). Dat biedt bijgevolg een onvolledig beeld.
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Figuur 1: synthetische conjunctuurcurve voor West-Vlaanderen
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vertrouwen – vergunde nieuwbouw en
renovatie – zijn niet langer opgenomen
in deze conjunctuurnota. Wegens
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Figuur 2: evolutie van de sociaaleconomische indicatoren in West-Vlaanderen in het eerste kwartaal van
2018 ten opzichte van het eerste kwartaal van 2017
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eerste kwartaal. Van de elf sociaaleco-

1 De term ‘werklozen’ in deze synthese duidt op de groep van de niet-werkende werkzoekenden.
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