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            ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

                       ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 
Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων 

                     Rue des Petits Carmes 6, 1000 Bruxelles 
                    Τηλ. : 00 32 2 545 55 06-7 

             Email : ecocom-brussels@mfa.gr   
 Βρυξέλλες, 25/11/2022 
 Α.Π.: Φ. 3070/ 267 

 
 
 
ΠΡΟΣ :  ΠΙΝΑΚΑ  ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ  
   
 
ΚΟΙΝ:   - Διπλ. Γραφ. ΥΦΥΠΕΞ κ. Φραγκογιάννη  
             - Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Δ.Ο.Σ. & Εξωστρέφειας  
             - Γραφείο κ  Β’  Γεν.   Δ/ντριας  
             - Β1, Β3 Δ/νσεις 
 
Ε.Δ.:    -Πρεσβεία Βρυξελλών 
              
            
 
 
ΘΕΜΑ: Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων Βέλγιο-Νοέμβριος 

2022  
   

                    Σας αποστέλλουμε συνημμένα σε ηλεκτρονική μορφή δελτίο οικονομικών και 
επιχειρηματικών εξελίξεων Βελγίου που συνέταξε το Γραφείο μας για τον μήνα Νοέμβριο 
2022.     

 

 

      Ο Προϊστάμενος 

 
               Τζανέτος Καραντζής 

                                                        Σύμβουλος Ο.Ε.Υ.  Α΄ 
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                                   ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε. 
E-mail: info@eg.gov.gr    
 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ (ΠΣΕ)      
E-mail: pse@otenet.gr   
 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΕΒΕ)  
E-mail:info@seve.gr    
 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΚΡΗΤΗΣ  
E-mail:info@crete-exporters.com 
 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ (OAEΠ) 
E-mail: oaep@oaep.gr  
 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ (ΣΕΒ) 
E-mail:info@sev.org.gr 
 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΒΒΕ) 
E-mail:info@sbbe.gr, secretariat@sbbe.gr 
 
ENTERPRISE EUROPE NETWORK HELLAS 
E-mail: ekt@ekt.gr  
 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΕΕΕ) 
E-mail: keeuhcci@uhc.gr 
    
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ - ΓΡ. ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ 
eirini.konstantinidou.uhcci@skynet.be  
 
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
E-mail: info@acci.gr     

 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
E-mail: root@ebeth.gr  
 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

E-mail: evep@pcci.gr  

 

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
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info@veth.gov.gr 
 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 
E-mail: Syndesmos.ep.el@gmail.com  
 

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
info@bep.gr 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΕΟΤ) 
E-mail: gramproedrou@gnto.gr   
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ  
E-mail: hba@hba.gr   
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 
E-mail: oee@oe-e.gr   
 
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
E-mail: info@esee.gr   
 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΕΣΜΑ) 
E-mail: info@sesma.gr  
  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΕΕΔΕ) 
E-mail: eede@eede.gr   
 
ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  
E-mail: info@dde.gr  
 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΣΕΒΤ) 
E-mail: sevt@sevt.gr 
 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΤΟΥ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΣΕΛΕΤΡΟΠΕ) 
seletrope@gmail.com  
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΩΝ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ 
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΕΛΙΩΝ (ΠΕΜΕΤΕ)   
E-mail:info@pemete.gr  
 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ 
(ΣΕΒΙΤΕΛ)  
E-mail:sevitel@oliveoil.gr  
 
ΕΘΝΙΚΗ ΔΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΜΠΕΛΟΥ & ΟΙΝΟΥ (ΕΔΟΑΟ) 
E-mail: info@newwinesofgreece.com 
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ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΙΝΟΥ (ΣΕΟ) 
E-mail: seo@wine.org.gr     
 
ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ  
E-mail: efrainein@efrainein.gr,   
 
OINOI ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΟΒΕ) 
E-mail: info@wineroads.gr          
 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ 
E-mail: seva@sevt.gr 
 
ΒΕΛΓΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ  
E-mail: nk@jurispectrum.com  
 
Newsville Asbl 
E-mail: support@newsville.be  
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ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ 

ΒΕΛΓΙΟ – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2022 

 
 

 

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

Διεύθυνση: Rue des Petits Carmes 6, B-1000, Bruxelles Τηλέφωνο: 

+322-5455506-7, e-mail: ecocom-brussels@mfa.gr 

 

 

 

Γνωμοδότηση Ευρ. Επιτροπής για σχέδιο προϋπολογισμού Βελγίου 
2023 

 

Στις 22/11 τ.έ η Ευρ. Επιτροπή εξέδωσε την γνωμοδότησή της για το κατατεθέν 
σχέδιο προϋπολογισμού του Βελγίου για το 2023, τα βασικότερα σημεία της 
οποίας είναι τα εξής: 

 

Η Επιτροπή προβλέπει αύξηση του ΑΕΠ της χώρας 2,8% το 2022 και μόλις 
0,2% το 2023, ενώ ο πληθωρισμός αναμένεται να κινηθεί περί το 10,4% και 
6,2% αντίστοιχα. 

 

Η Επιτροπή εφιστά τη προσοχή του Βελγίου τόσο στο αυξημένο δημόσιο χρέος 
(105,3% το 2022 και 108,2% το 2023), όσο και στο υψηλό δημοσιονομικό 
έλλειμμα (5,2% το 2022 και 5,8% το 2023). 

 

Τα μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων λόγω ενεργειακής κρίσης 
έχουν δημοσιονομικό κόστος ύψους 1% του ΑΕΠ το 2022 και 0,7% του ΑΕΠ το 
επόμενο έτος. Εάν ληφθεί υπ’ όψιν ότι η φορολόγηση υπερκερδών των 
ενεργειακών ομίλων της χώρας αποφέρει δημοσιονομικά έσοδα της τάξης του 
0,1% του ΑΕΠ το 2022 και 0,2% του ΑΕΠ το 2023, το καθαρό δημοσιονομικό 
αποτύπωμα της ανωτέρω κυβερνητικής πολιτικής είναι -0,9% του ΑΕΠ το 
τρέχον έτος και -0,5% του ΑΕΠ το επόμενο. 

 

Παρά ταύτα η Επιτροπή επισημαίνει ότι οι τρέχουσες δημόσιες υπερβαίνουν τη 
μεσοπρόθεσμη αύξηση της παραγωγής και συνεπώς το Βέλγιο θα πρέπει να 
λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την αποκατάσταση της εν λόγω ισορροπίας, 
λαμβάνοντας πάντα υπ’ όψιν τις αναγκαίες πολιτικές στήριξης της οικονομίας 
εν όψει της ενεργειακής κρίσης. 

mailto:ecocom-brussels@mfa.gr
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Πέραν του ανωτέρω, οι υπόλοιπες συστάσεις της Ευρ. Επιτροπής είναι οι 
ακόλουθες: 

 

Το Βέλγιο καλείται να αυξήσει τις επενδύσεις του στους τομείς της ενεργειακής 
μετάβασης και ψηφιακού μετασχηματισμού 

 

Θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα σε διαθρωτικές μεταρρυθμίσεις 
προκειμένου να επιτευχθεί η δημοσιονομική βιωσιμότητα του συστήματος 
υγείας και περίθαλψης. 

 

Επιπλέον κρίνεται αναγκαία η μεταρρύθμιση του φορολογικού συστήματος 
ώστε να αρθούν τα αντικίνητρα στην εργασία μέσω μείωσης της φορολογικής 
επιβάρυνσης των εισοδημάτων από εργασία και ορθολογικοποίηση του 
συστήματος κοινωνικών επιδοτήσεων και ενισχύσεων. Σε αυτό το πλαίσιο η 
κυβέρνηση της χώρας έχει ανακοινώσει ότι μέχρι το τέλος τ.έ θα καταθέσει 
σχέδιο αναμόρφωσης του φορολογικού συστήματος προς την ανωτέρω 
κατεύθυνση. 

 

Πορεία βασικών μακρο-οικονομικών δεικτών Βελγίου  

 

Σύμφωνα με προσφάτως δημοσιοποιηθέντα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας 
Βελγίου (ΚΤΒ) το ΑΕΠ της χώρας το δεύτερο τρίμηνο 2022 αυξήθηκε μόλις 
κατά 1% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του έτους και 1,1% σε σχέση με το 
αντίστοιχο τρίμηνο 2021. Σημειώνεται ότι η πρόβλεψη της ΚΤΒ για την πορεία 
του ΑΕΠ του Βελγίου κατά το τρέχον έτος είναι αύξηση κατά 2,4%, ενώ το 
προηγούμενο έτος το εν λόγω μέγεθος σημείωσε αύξηση 6,1%. Σε κάθε 
περίπτωση η αύξηση του βελγικού ΑΕΠ αναμένεται να υπολείπεται εκείνης της 
ευρωζώνης, η οποία εκτιμάται από την ΕΚΤ σε 3,1%. 

 

Αξίζει να καταγραφεί ότι η ΚΤΒ εκτιμά ότι η αξία του ιδιωτικού χρηματο-
οικονομικού πλούτου μειώθηκε κατά 4,4% κατά το δεύτερο τρίμηνο τ.έ λόγω 
της κάμψης του βελγικού χρηματιστηρίου, του πληθωρισμού και 
συνακολούθως της αύξησης των επιτοκίων. Μένει να αποδειχθεί κατά πόσο 
αυτό το δεδομένο θα αποτυπωθεί στο κατά κεφαλήν ΑΕΠ της χώρας. 

 

Το ιδιωτικό χρέος το 2021 κινήθηκε περί το 167,7% του ΑΕΠ, έναντι 182,1% το 
2020. Η αποκλιμάκωση αποδίδεται στην σημαντική αύξηση του ΑΕΠ κατά το 
προηγούμενο έτος. 

 

Από την άλλη, το δημόσιο χρέος ανήλθε το 2021 στο 109,2% του ΑΕΠ, έναντι 
112,0% το 2020. Η ΚΤΒ προβλέπει περαιτέρω αποκλιμάκωση κατά το τρέχον 
έτος, στα επίπεδα του 105%. Η απόδοση του βελγικού δεκαετούς ομολόγου 
κυμαίνεται περί το 3%, έναντι 1,57% της Γερμανίας. 



ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΒΕΛΓΙΟ 
ΜΑΙΟΣ 2022 

3  

 

Σε ό,τι αφορά τον πληθωρισμό, το μέγεθος κατέγραψε τον Σεπτέμβριο τ.έ 
αύξηση 12,1% έναντι μέσου όρου ευρωζώνης 9,9%, ενώ η ανεργία κινείται 
σταθερά από τις αρχές τ.έ περί το 5,8%. 

 

Προβλέψεις ΔΝΤ και Κεντρικής Τράπεζας Βελγίου (ΚΤΒ) για πορεία ΑΕΠ 
2022 και 2023 

 

Σύμφωνα με αναθεωρημένη εκτίμηση του ΔΝΤ, το ΑΕΠ της χώρας το 2023 θα 
αυξηθεί μόλις 0,4%, έναντι αρχικής πρόβλεψης 1,4%. Τα μεγέθη αυτά είναι 
χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις της Κεντρικής Τράπεζας Βελγίου, η οποία εκτιμά 
ότι το ΑΕΠ θα αυξηθεί κατά 1,5% το επόμενο έτος. 

 

Σε ό,τι αφορά το τρέχον έτος, τόσο το ΔΝΤ όσο και η ΚΤΒ εκτιμούν αύξηση του 
ΑΕΠ 2,4% 

 

Πορεία εξωτερικού εμπορίου Βελγίου 9μηνο 2022. 

 

Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας Βελγίου η διεύρυνση 
του ελλείμματος εμπορικού ισοζυγίου της χώρας βαίνει αυξανόμενη καθ’ όλο το 
τρέχον έτος. 

 

Συγκεκριμένα το έλλειμμα του τρίτου τριμήνου της χώρας ανήλθε σε 11,4 δις 
ευρώ έναντι ελλείμματος 7,2 δις ευρώ το δεύτερο τρίμηνο και ελλείμματος 2,7 
δις ευρώ το πρώτο, διαμορφώνοντας το συνολικό έλλειμμα εννεαμήνου 2022 
σε 21,2 δις ευρώ, έναντι πλεονάσματος το 1,2 δις ευρώ την αντίστοιχη περίοδο 
2021. 

 

Η επιδείνωση του ελλείμματος οφείλεται κυρίως στη μεγαλύτερη αύξηση της 
αξίας των εισαγωγών έναντι εκείνης των εξαγωγών. Συγκεκριμένα οι εισαγωγές 
το εννεάμηνο 2022 αυξήθηκαν 49% έναντι αντίστοιχης περιόδου 2021, ενώ οι 
εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 39,2% την ίδια περίοδο αναφοράς. 

 

Όπως είναι αναμενόμενο, το προϊόν που επιβάρυνε περισσότερο το εμπορκό 
έλλειμμα της χώρας είναι εκείνο των ορυκτών καυσίμων, η αξία εισαγωγών του 
οποίου υπερτριπλασιάσθηκε από 8,1 δις ευρώ το πρώτο τρίμηνο 2021 σε 28,2 
δις ευρώ το δεύτερο τρίμηνο 2022. Παράλληλα οι εξαγωγές της χώρας 
επιβραδύνθηκαν λόγω της μείωσης της διεθνούς ζήτησης για φαρμακευτικά 
προϊόντα αντιμετώπισης της Covid 19, η παραγωγή πολλών εκ των οποίων 
πραγματοποιείτο στο Βέλγιο. 
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Πορεία διεθνούς εμπορίου Βελγίου 

 2021 2022 

 Q1 Q2 Q3 Συν. Q1 Q2 Q3 Συν. 

Εισαγ. 73,7 80,3 79,3 233,3 106,4 116,3 125,0 347,7 

Εξαγ. 72,6 80,4 81,5 234,5 103,7 109,1 113,7 326,5 

Ισοζ. -1,1 +0,1 +2,2 +1,2 -2,7 -7,2 -11,3 -21,2 

Σε δις ευρώ 

Πηγή: Κεντρική Τράπεζα Βελγίου 

 

Εικόνα διμερούς εμπορίου πρώτο ήμισυ 2022 

 

Σύμφωνα με στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας Βελγίου, οι εξαγωγές ης 
Ελλάδος προς το Βέλγιο αυξήθηκαν κατά το πρώτο εξάμηνο 2022 κατά 36,4% 
και έφθασαν τα 172,3 εκατ ευρώ. Χωρίς τα πετρελαιοειδή και ορυκτά καύσιμα η 
αύξηση των εξαγωγών μας προς το Βέλγιο κυμάνθηκε περί το 12% 

 

Παρά ταύτα το εμπορικό έλλειμμα σε βάρος της χώρας μας διευρύνθηκε κατά 
229,3 εκατ. ευρώ κα έφθασε τα 686,7 εκατ. ευρώ, συνυπολογίζοντας τα 
πετρελαιοειδή και καύσιμα. Χωρίς αυτή τη κατηγορία προϊόντων το εμπορικό 
έλλειμμα του πρώτου εξαμήνου 2022 διαμορφώνεται στα 702,2 εκατ. ευρώ, 
διευρυμένο κατά 241,5 εκατ. ευρώ σε σχέση με την ίδια περίοδο 2021. 

 

Η διεύρυνση του εμπορικού μας ελλείμματος (εξαιρουμένων πετρελαιοειδών 
και ορυκτών καυσίμων) οφείλεται κυρίως στην αύξηση των βελγικών εξαγωγών 
φαρμάκων και οργανικών χημικών. Από την άλλη η αύξηση των ελληνικών 
εξαγωγών αλουμινίου, παρασκευασμένων λαχανικών και παρασκευασμένων 
δημητριακών κάλυψε το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης του συνόλου των 
ελληνικών εξαγωγών (πλην πετρελαιοειδών και ορυκτών καυσίμων). 

 
 Εξαγωγές Ελλάδος σε Βέλγιο Εισαγωγές Ελλάδος από Βέλγιο  Ισοζύγιο 

 Με πετρελ Χωρίς πετρελ Με πετρελ Χωρίς πετρελ Με πετρελ Χωρίς πετρελ 

1
ο
 εξάμηνο 

2021 
126,3 119,5 583,3 580,2 -457,0 -460,7 

1
ο
 εξάμηνο 

2022 
172,3 133,8 859,0 836,0 -686,7 -702,2 

Εκατ. ευρώ 

Πηγή: Κεντρική Τράπεζα Βελγίου 
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Συνέχεια επιδείνωσης Δείκτη Επιχειρηματικής Εμπιστοσύνης 

 

Επιδείνωση σημείωσε για έβδομο συνεχόμενο μήνα ο Δείκτης Επιχειρηματικής 
Εμπιστοσύνης Βελγίου, κινούμενος τον Νοέμβριο τ.έ μεσοσταθμικά στο -16,6. 

 

Την χειρότερη επίδοση καταγράφει ο τομέας του εμπορίου (-24,5) και την 
συγκριτικά καλύτερη εκείνος των κατασκευών (-4,6). 

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι βελγικές επιχειρήσεις κρίνουν ότι οι συνθήκες και όροι 
δανειοδότησης έχουν γίνει περισσότερο περιοριστικοί κατά το τρέχον τρίμηνο 
σε σχέση με τα προηγούμενα, αντίληψη που βαραίνει ιδιαίτερα στην 
επιδείνωση του Δείκτη Επιχειρηματικής Εμπιστοσύνης. 

 

Ο εν λόγω δείκτης επεξεργάζεται από τη Κεντρική Τράπεζα Βελγίου και είναι το 
αποτέλεσμα έρευνας που απευθύνεται στα διευθυντικά γραφεία των 
μεγαλύτερων βελγικών επιχειρήσεων, όλων των κλάδων. Σημειώνεται ότι 
θεωρείται από το πλέον αξιόπιστους δείκτες για την τρέχουσα εικόνα, αλλά και 
βραχυπρόθεσμες προοπτικές της οικονομίας της χώρας. 

 

 

 

 


