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De economische bedrijvigheid in België daalde in het derde kwartaal van 2022
met 0,1 %

Volgens de flashraming daalde het bruto binnenlands product (bbp) naar volume, gecorrigeerd voor seizoens- en
kalenderinvloeden, in het derde kwartaal van 2022 met 0,1 % ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Op jaarbasis
bedraagt de groei 1,6 %.

Volgens een eerste raming daalde de toegevoegde waarde in de industrie sterk met 0,7 %. In de dienstensector
vertraagde de activiteit, maar ze bleef positief groeien met 0,1 %. Ten slotte groeide de toegevoegde waarde in de
bouw met 0,3 %, wat vergelijkbaar is met het vorige kwartaal.

BBP, KWARTAALONTWIKKELINGEN IN VOLUME
(voor seizoeninvloeden en kalendereffecten gezuiverde gegevens)
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Deze groeiramingen blijven gepaard gaan met grote onzekerheid, zoals het geval is sinds het begin van de COVID-
19-crisis en de ontwrichtende gevolgen daarvan voor de nauwkeurigheid van de ramingsmodellen. Bij gebrek aan
administratieve gegevens voor september wordt de activiteit overigens geschat volgens een bijzondere methode.
De correctie voor seizoensinvloeden volgt de richtlijnen van Eurostat.

BBP EN CONJUNCTUURVERLOOP

"Flash" raming
Conjunctuurenquête
(afgevlakte reeks, rechterschaal)
Conjunctuurenquête
(bruto reeks, rechterschaal)

Bbp-groei in volume (veranderingspercentage
t.o.v. het overeenstemmende kwartaal
van het voorgaande jaar)
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https://www.nbb.be/nl/statistieken/algemeen/infografieken?theme=6
http://stat.nbb.be/Index.aspx?DataSetCode=QNA&lang=nl
https://www.nbb.be/nl/statistieken/nationaleregionale-rekeningen
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/10186/10693286/Time_series_treatment_guidance.pdf

