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Conjunctuurnota POM West-Vlaanderen

West-Vlaamse economie 
is in topvorm
Sabine Traen & Frederik Sack, POM West-Vlaanderen, afdeling Data, Studie en Advies

Alle arbeidsmarktindicatoren toonden 

de voorbije maanden duidelijk 

opnieuw een gunstige evolutie in 

West-Vlaanderen. Bij de indicatoren die 

het producenten- en consumenten-

vertrouwen weerspiegelen, waren er 

overwegend positieve signalen.

De afgevlakte synthetische conjunctuur-

curve (zie figuur 1) is sinds april 2016 

duidelijk opwaarts gericht. De volgende 

maanden zullen uitwijzen of de 

afgevlakte synthetische conjunctuu-

rcurve naar een keerpunt evolueert.

Hieronder vatten we nog even samen 

welke indicatoren gunstig (+) of 

ongunstig (-) evolueerden. Onvolledige 

kwartalen werden gemarkeerd.

Arbeidsmarkt
In november 2017 waren er in West-

Vlaanderen 28.789 werklozen1. Dat zijn 

er 7,2% minder dan in dezelfde periode 

het jaar daarvoor. Die daling manifesteert 

zich zowel bij mannen, vrouwen en 

-25-jarigen als bij +50-jarigen. 

Behalve bij de vrouwen en de 

+50-jarigen kromp de werkloosheid in 

het derde kwartaal 2017 nog meer dan 

in de twee voorgaande kwartalen. Dit 

positieve fenomeen zette zich ook door 

in oktober en november 2017. Ook de 

groep niet-werkende niet-werkzoeken-

den kent een gunstige evolutie.

De VDAB ontving voor West-Vlaanderen 

in het derde kwartaal van 2017 meer 

vacatures dan in het derde kwartaal van 

2016. Zowel in het tweede als het derde 

kwartaal van 2017 waren er ongeveer 

een kwart meer openstaande vacatures 

dan in de desbetre�ende kwartalen 

van 2016. De continue daling in het 

aantal werklozen in combinatie met een 

stijgend aantal openstaande vacatures 

blijft ook in 2017 voor een toenemende 

arbeidsmarktkrapte zorgen. De tijdelijke 

werkloosheid daalde in de drie eerste 

kwartalen van 2017 met ongeveer een 

kwart op jaarbasis. Ook de maand 

november volgt deze positieve trend.

Producentenvertrouwen
West-Vlaanderen telde in het tweede 

kwartaal van 2017 minder starters dan 

in hetzelfde kwartaal in 2016. Vooral de 

maand juni toonde een forse terugval 

op jaarbasis. In juli daarentegen waren 

er wel beduidend meer starters dan in 

juli 2016, terwijl augustus opnieuw iets 

zwakker scoorde. 

Behalve in mei kende West-Vlaanderen 

in de periode van januari tot augustus 

2017 elke maand meer stopzettingen en 

schrappingen van ondernemingen dan 

in de overeenkomstige maanden van 

2016.

In het eerste en vooral het 

tweede kwartaal van 2017 kende 

West-Vlaanderen op jaarbasis een 

kleinere nettogroei van het aantal 

ondernemingen. 

In het derde kwartaal van 2017 

gingen in West-Vlaanderen minder 

ondernemingen failliet dan in het derde 

kwartaal van 2016. Er gingen echter wel 

meer jobs verloren als gevolg van deze 

tegenvallers.

De omzet van grote ondernemingen 

met een zetel in West-Vlaanderen kende 

een gunstige evolutie op jaarbasis voor 

de eerste drie kwartalen van 2017. 

Dezelfde positieve trend vinden we terug 

bij de investeringen. Die investeringen 

klimmen in West-Vlaanderen hoger dan 

in het Vlaams Gewest. Er is een sterk 

vertrouwen en sterke investeringsdrang 

merkbaar in het West-Vlaamse landschap 

voor 2017, zo tonen de eerste drie 

kwartalen.
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Figuur 1: Synthetische conjunctuurcurve voor West-Vlaanderen
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Consumentenvertrouwen
In het derde kwartaal van 2017 werden 

in West-Vlaanderen iets meer nieuwe 

personenwagens ingeschreven dan 

in het derde kwartaal van 2016. Ook in 

oktober en november 2017 was er een 

stijging. Als we het aantal inschrijvingen 

van tweedehandspersonenwagens 

bekijken voor het tweede en derde 

kwartaal van 2017, dan merken we een 

zeer kleine terugval op jaarbasis. In de 

maanden oktober en november 2017 

zitten die weer in de lift. 

De omzet in de kleinhandel klom met 

0,7% in het derde kwartaal van 2017. 

In de twee daaraan voorafgaande 

kwartalen was die stijging nog een stuk 

hoger.

De diamant van West-Vlaanderen (zie 

figuur 2) tot slot toont de evolutie van de 

verschillende indicatoren in het derde 

kwartaal van 2017 ten opzichte van het 

derde kwartaal van 2016. Van de negen 

sociaaleconomische indicatoren in de 

diamant waarvoor volledige cijfers van 

het derde kwartaal van 2017 beschikbaar 

waren, zien we dat maar liefst zeven 

indicatoren gunstig evolueerden: 

de totale werkloosheid, de tijdelijke 

werkloosheid, de omzet, de omzet 

in de kleinhandel, de investeringen, 

de inschrijvingen van nieuwe 

personenwagens en het aantal faillisse-

menten. De overige twee indicatoren 

- inschrijvingen van tweedehands 

personenwagens en verloren arbeids-

plaatsen door faillissementen - evolueren 

ongunstig.

Van de vergunde woningen zijn vanaf 

het derde kwartaal van 2017 voorlopig 

geen provinciale cijfers meer beschikbaar 

(cfr. supra).
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Producentenvertrouwen
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Consumentenvertrouwen

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

Figuur 2: Evolutie van de sociaaleconomische indicatoren in West-Vlaanderen in het 3de kwartaal van 2017* 
ten opzichte van het 3de kwartaal van 2016

* Starters en stopzettingen: juli-augustus 2017 ten opzichte van juli-augustus 2016. De statistiek van de vergunde woningen werd 
weggelaten uit de figuur.

 Bron: VDAB, RVA, FOD Economie (Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie), FEBIAC, Graydon.
 Verwerking: POM West-Vlaanderen.
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