
 
 
 

 

Global Economic Survey 2023: goed functionerende toeleveringsketens en 
energiezekerheid cruciaal voor opleving internationale economie 
 
In de vandaag gepubliceerde Global Economic Survey 2023 (GES2023), gebaseerd op antwoorden 
van bedrijvenorganisaties in landen die goed zijn voor ongeveer 70% van het totale bruto 
binnenlands product wereldwijd, worden geopolitieke spanningen, hoge inflatie als gevolg van 
stijgende energieprijzen en strengere financiële voorwaarden aangemerkt als de belangrijkste 
uitdagingen voor het internationale bedrijfsleven gedurende dit jaar. 
 
De algemene resultaten van de GES2023 bevestigen de prognoses van het Internationaal Monetair 
Fonds van lage groeiniveaus voor 2023. Het ondernemersvertrouwen blijft ook laag in een groot deel 
van de wereldeconomie, met uitzondering van China, de Golfregio en het grootste deel van Azië-
Pacific, waar bedrijven relatief optimistisch zijn. 
 
Volgens GES2023 is energiezekerheid de meest dringende kwestie op de agenda van het Indiase 
voorzitterschap van de G20 in 2023. De respondenten noemen met name de negatieve gevolgen van 
energieprijsstijgingen voor investeringsactiviteiten en de dreiging van productiebeperkingen of zelfs 
het stilleggen van productieactiviteiten. 
 
De antwoorden van de Belgische kamers van koophandel liggen in lijn met deze van de andere 
bedrijvenorganisaties. Zij vermelden verder nog het toenemende protectionisme en de noodzaak aan 
een gemeenschappelijke methodologie voor CO2-prijszetting als belangrijke uitdagingen voor de 
Belgische bedrijven. In een reactie op de onderzoeksresultaten benadrukt René Branders, voorzitter 
van de Federatie van Belgische Kamers van Koophandel, dat beleidsmakers moeten zorgen voor goed 
functionerende toeleveringsketens. "Handel is belangrijk, maar een groot aantal factoren beperkt 
momenteel de internationale stroom van goederen en diensten en verstoort de toeleveringsketens. 
Een sterk multilateraal handelsstelsel is van cruciaal belang om deze schadelijke knelpunten aan te 
pakken.” 
 
Over de enquête: de Global Economic Survey 2023 werd gecoördineerd door Eurochambres en 
uitgevoerd in november en december 2022. Deze unieke bevraging biedt een kwalitatieve beoordeling 
van de wereldwijde economische ontwikkelingen, de handel en andere belangrijke beleidsuitdagingen 
voor het komende jaar. 
 
Deelnemende organisaties: 

− Association of European Chambers of Commerce and Industry (Eurochambres)  

− United States Chamber of Commerce (USCC) 

− Singapore Business Federation (SBF) 

− Korea Chamber of Commerce and Industry (KCCI) 

− Union of Chambers and Commodity Exchanges of Türkiye (TOBB) 

− National Confederation of Trade in Goods, Services and Tourism - Brazil (CNC) 

− China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT) 

− British Chambers of Commerce (BCC) 

− Australian Chamber of Commerce and Industry (ACCI) 

− Confederation of Asia-Pacific Chambers of Commerce and Industry (CACCI) 

− Federation of the Gulf Cooperation Council of Chambers (FGCCC) 

Het volledige verslag kan hier worden geraadpleegd. 

https://www.eurochambres.eu/publication/global-economic-survey-2023-ges2023/


 
 
 

 

Contact:  Wouter Van Gulck, Algemeen directeur Federatie van Belgische Kamers van Koophandel 
M: +32 (0)499 59 39 77 | E: wvangulck@belgianchambers.be | www.belgischekamers.be 

 
De Federatie van Belgische Kamers van Koophandel overkoepelt de 13 Kamers van Koophandel in 
België en 37 Belgisch-Luxemburgse Kamers van Koophandel in het buitenland.  
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