I April 2022 I
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Met het Conjunctuuroverzicht van het BISA kan u in één oogopslag de economische situatie van het Brussels Gewest nagaan dankzij
een visuele voorstelling van de evolutie van sociaaleconomische indicatoren die per kwartaal bijgewerkt worden.

Indicatoren

Laatste beschikbare
periode

Waarde(1) van de periode
Eenheid

Evolutie ten opzichte
van de vorige periode

Positie ten opzichte van de lange
termijn tendens (
)

Economische activiteit
Omzet en investeringen
Omzet in de industrie

Q4 - 2021

Omzet in de productiediensten

Q4 - 2021

Omzet in de persoonlijke

Q4 - 2021

Mln euro

27 215,5
Mln euro

12 512,7
Mln euro

diensten
Investeringen van de

27 496,4

Q4 - 2021

1 566,0
Mln euro

ondernemingen

Demografie van de ondernemingen
11-12/2021 01/2022

0,4

12/2021 01-02/2022

431

Invoer van goederen

Q4 - 2021

4 402,5

Uitvoer van goederen

Q4 - 2021

Indicator van de
ondernemingsdynamiek
Faillissementen

Graad in %

Aantal

Buitenlandse handel
Mln euro

2 138,3
Mln euro

Evolutie van de prijzen
Geharmoniseerde

01-02-03/2022

Onderliggende inflatie

9,1
Graad in %

consumptieprijsindex
01-02-03/2022

3,0
Graad in %

Kredieten(2)
Percentage kredietnemers met
een betalingsachterstand

12/2021 01-02/2022

Voor meer informatie kan u de methodologie raadplegen.

8,2
Graad in %
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Indicatoren

Laatste beschikbare
periode

Waarde(1) van de periode
Eenheid

01-02-03/2022

0,5

Evolutie ten opzichte
van de vorige periode

Positie ten opzichte van de lange
termijn tendens (
)

Conjonctuurenquêtes
Vertrouwensindicator van de

Gestandaardiseerde index

ondernemingen
Vertrouwensindicator van de

01-02-03/2022

0,1
Gestandaardiseerde index

consumenten
11-12/2021 01/2022

163,7

Loontrekkenden (verblijfplaats)

Q4 - 2021

340 600

Evolutie van het aantal

12/2021 01-02/2022

11,4

interimuren
Openstaande vacatures

01-02-03/2022

7 17 1

Indexcijfer van de industriële
productie

Index (2015 = 100)

Arbeidsmarkt
Tewerkstelling
Aantal

Graad in %

Aantal

Werkloosheid
Niet-werkende werkzoekenden

01-02-03/2022

Niet-werkende werkzoekenden

01-02-03/2022

Aantal

8 756
Aantal

van minder dan 25 jaar
Prognoses voor de

86 085

01-02-03/2022

-0,7
Gestandaardiseerde index

werkloosheid
12/2021 01-02/2022

1 148

faillissementen(3)
Leefloongerechtigden

08-09-10/2021

43 836

Indicatoren Covid-19

Eenheid

December 2021

Januari 2022

Zelfstandigen in hoofdberoep

Aantal

4 088

3 972

20 534

24 155

Banenverlies ten gevolge van

Aantal

Aantal

Februari 2022
2 886
Voorlopige gegevens

met uitbetaling voor
overbruggingsrecht
Loontrekkenden met tijdelijke

Aantal

17 032
Voorlopige gegevens

werkloosheid - Covid-19
(naar woonplaats)

Legende

Stijgende/dalende evolutie ten opzichte van de vorige periode van de voor seizoensinvloeden gecorrigeerde reeks, die als positief geïnterpreteerd kan worden (bv.:
stijging van de omzet of daling van de werkloosheid). Een volle pijl vertegenwoordigt een grotere stijging/daling.
Evolutie van de voor seizoensinvloeden gecorrigeerde reeks die als stabiel beschouwd wordt ten opzichte van de vorige periode.
Stijgende/dalende evolutie ten opzichte van de vorige periode van de voor seizoensinvloeden gecorrigeerde reeks, die als negatief geïnterpreteerd kan worden (bv.:
stijging van de omzet of daling van de werkloosheid). Een volle pijl vertegenwoordigt een grotere stijging/daling.
Vermelding van de positionering van de berekende waarde ten opzichte van de lange-termijn tendens (LT) van de voor seizoensinvloeden gecorrigeerde reeks. De groene kleur geeft
een positie aan die als positief geïnterpreteerd wordt, terwijl de rode kleur een positie aangeeft ten opzichte van de lange termijn tendens die als negatief wordt beschouwd. Er
bestaan vijf niveaus per interpretatie: zeer ver boven de tendens, ver boven de tendens, gelijklopend met de tendens, ver onder de tendens, zeer ver onder de tendens.
(1)
De op maandelijkse basis beschikbare reeksen werden omgezet om een evolutie over 3 maanden vast te stellen. Voor de meeste reeksen stemt de berekende waarde van het
laatste kwartaal overeen met het gemiddelde van de gegevens voor de laatste 3 beschikbare maanden. Voor de faillissementen en het banenverlies dat daaruit volgt, werd
echter het totaal berekend.
(2)

De NBB werkt momenteel aan nieuwe statistieken van de kredieten aan ondernemingen. De aanwendingsgraad van de toegestane kredieten wordt tijdelijk niet meer bijgewerkt.

(3)

Statbel herzag onlangs zijn methode om banenverlies ten gevolge van faillissementen in te schatten: de volledige statistische reeks werd aangepast.

Voor meer informatie kan u de methodologie raadplegen.
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