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Omzetgroei en investeringen
blijven pieken
Sabine Traen & Frederik Sack, POM West-Vlaanderen, afdeling Data, Studie en Advies

Alle arbeidsmarktindicatoren toonden de voorbije maanden duidelijk een gunstige evolutie in West-Vlaanderen.
Enkele indicatoren van het producenten- en consumentenvertrouwen in het tweede en/of het derde kwartaal
2018 kunnen op enige aarzeling wijzen. Maar een verdere toename van de omzet en van de investeringen
indiceren dat het ‘feest’ vooralsnog blijft duren.
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Figuur 1: Synthetische conjunctuurcurve voor West-Vlaanderen
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Figuur 2: Evolutie van de sociaaleconomische indicatoren in West-Vlaanderen in het tweede kwartaal
van 2018 ten opzichte van het tweede kwartaal van 2017
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