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Corona speelt West-Vlaamse
economie parten
Sabine Traen & Frederic Sack, POM West-Vlaanderen, afdeling Data, Studie en Advies

Het coranavirus leidde de voorbije maanden niet alleen tot een gezondheidscrisis, maar ook tot een
economische crisis. In het derde kwartaal van 2020 evolueerden alle arbeidsmarktindicatoren negatief in
West-Vlaanderen, met uitzondering van de niet-werkende werkzoekende 50-plussers. Bij de indicatoren voor
het consumenten- en producentenvertrouwen, zijn er zowel positieve als negatieve trends, al dan niet als effect
van enkele economische maatregelen .
Figuur 1: Synthetische conjunctuurcurve voor West-Vlaanderen
Bron: NBB. Verwerking: POM West-Vlaanderen
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Saldo van positieve en negatieve antwoorden
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Figuur 2: Evolutie van de sociaaleconomische indicatoren in West-Vlaanderen in het tweede kwartaal
van 2020 ten opzichte van het tweede kwartaal van 2019.
Bron: VDAB, RVA, FOD Economie (Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie), FEBIAC. Verwerking: POM West-Vlaanderen.
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