EUROPESE
MANAGEMENTSAMENVATTING

Het goed in beeld hebben van marktontwikkelingen in specifieke Europese landen is voor veel partijen cruciaal. Of dit nu is
om cijfers rondom eigen buitenlandse vestigingen te monitoren, of juist nieuwe kansrijke markten te ontdekken: de Europese
markt is constant in beweging. Voor partijen die in meerdere landen actief zijn, of juist denken aan grensoverschrijdende
activiteiten is vanaf nu de Europese Managementsamenvatting beschikbaar. Deze zelf samen te stellen en online te gebruiken
tool van BouwKennis is bij uitstek geschikt om trends en ontwikkelingen in verschillende EU-landen te monitoren en
vergelijken. Guten Morgen, Buenos días, Dzień dobry.
De Europese bouw- en vastgoedmarkt differentieert zich sterk. Het is dan ook niet eenvoudig om alle
macro-economische ontwikkelingen afzonderlijk van elkaar te volgen en vergelijken tijdens het maken van
internationale plannen. De Europese Managementsamenvatting plaatst verschillende en zelf te kiezen landen
binnen de Europese Unie in het licht van de meest recente economische ontwikkelingen.
Hoe is het gesteld met het BBP, of de inflatie van verschillende lidstaten en welke weerslag heeft dit op
de prijzen binnen woning- en bouwmarkten? Hoe ontwikkelt het Europese werkloosheidspercentage
of consumentenvertrouwen zich? En hoe is het op nationaal niveau gesteld met de ontwikkeling van
grondstofprijzen, investeringen of hypotheekrente?
Door grote datasets en meer dan dertig indicatoren met elkaar te vergelijken, stelt de Europese
Managementsamenvatting je in staat om actuele en nauwkeurige plannen te kunnen maken over verschillende
Europese bouw- en woningmarkten. De informatie wordt op dynamische wijze gepresenteerd in de
gebruiksvriendelijke en interactieve online omgeving van het BouwKennisPortal.
DE EUROPESE MANAGEMENTSAMENVATTING ZORGT ERVOOR DAT JE:

› Huidige en potentieel interessante afzetmarkten kunt monitoren;
› Ieder kwartaal (of maandelijks) alle belangrijke macro-economische en
bouwgerelateerde kernindicatoren tot je beschikking hebt;

› Op de hoogte bent van de laatste conjuncturele ontwikkelingen en snel en

eenvoudig (cijfermatig) inzicht hebt in wat er in verschillende landen speelt;

› Internationaal beleid kunt sturen op basis van betrouwbare data;
› Regiotargets en exportplannen voor afzetlanden kunt onderbouwen;
› Cijfermatig onderbouwde strategische en beleidsmatige keuzes kunt maken.
FREQUENTIE:
Update ieder kwartaal, maandelijkse update op aanvraag mogelijk
KOSTEN
2.000 voor drie zelf te kiezen landen binnen de EU
500 voor ieder aanvullend land (vanafprijs, afhankelijk van aantal landen)
4.500 voor de hele Europese Unie
Abonnees van BouwKennis met een Basis- of Pro-pakket ontvangen 10% korting

EUROPESE MANAGEMENTSAMENVATTING

INDICATOREN:
Macro economisch

Woningmarkt

Bouw

BBP/economische groei

Verkochte bestaande koopwoningen

Vertrouwen in de bouwnijverheid

Inflatie

Verkochte nieuwbouwkoopwoningen

Bouwproductie

Werkloosheid

Prijsindex bestaande koopwoning

Orderportefeuille bouwnijverheid (in maanden)

Consumentenvertrouwen

Prijsindex nieuwbouwwoningen

Orderportefeuille woningbouwers

Goed moment voor het doen van

Aanbod bestaande koopwoning

Orderportefeuille utiliteitsbouwers

grote aankopen

Aanbod nieuwbouwkoopwonigen

Belemmeringen voor de bouwproductie:

Stand AEX

Gemiddelde transactieprijs bestaande koopwoningen

- Geen

Materiaalprijs Koper

Gemiddelde transactieprijs nieuwbouwkoopwoningen

- Tekort aan materiaal

Materiaalprijs Olie

Hypotheekrente, variabel en <= 1 jaar vast

- Tekort aan arbeidskrachten

Materiaalprijs Aluminium

Hypotheekrente, > 1 jaar tot <= 5 jaar vast

- Financiële belemmeringen

Investeringen totaal

Hypotheekrente, > 5 jaar vast <= 10 jaar vast

- Weersomstandigheden

Investeringen in woningen

Hypotheekrente, > 10 jaar vast

- Onvoldoende vraag

Investeringen in gebouwen

Vertrouwen in de woningmarkt

- Overig
Vergunningverlening woningbouw
Vergunningverlening utiliteitsbouw

LANDEN:

Ontwikkeling aantal vergunningen
woningbouw
Ontwikkeling oppervlak vergunningen
utiliteitsbouw
Conjunctuurenquête onder bouwbedrijven
(in het komende kwartaal):
- Economisch klimaat
- Productie/bezettingsgraad
- Omzet komend
- Verkoopprijzen/tarieven
- Waarde orderontvangst
- Personeelssterkte

• België;

• Frankrijk;

• Letland;

• Oostenrijk;

• Spanje;

• Bulgarije;

• Griekenland;

• Litouwen;

• Polen;

• Tsjechië;

• Cyprus;

• Hongarije;

• Luxemburg;

• Portugal;

• Turkije;

• Denemarken;

• IJsland;

• Macedonië;

• Roemenië;

• Verenigd Koninkrijk;

• Duitsland;

• Ierland;

• Malta;

• Servië;

• Zweden;

• Estland;

• Italië;

• Montenegro;

• Slovenië;

• Zwitserland.

• Finland;

• Kroatië;

• Nederland;

• Slowakije;
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