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Enquête: Ondernemingsvertrouwen in
België blijft stijgen
•

•
•

33% van de respondenten geven aan dat het ondernemingsklimaat in België vergeleken
met buurlanden verbeterd is in de voorbije drie jaar, dit is meer dan een verdubbeling sinds
2014;
59% van de respondenten is van plan hun activiteiten in België uit te breiden binnen de
komende drie jaar, een lichte stijging sinds 2016, en twee maal meer dan in 2014; en
80% van de bedrijven met investeringsplannen, verwacht ook extra banen te scheppen.

Brussel, 13 september 2018 – Internationale bedrijven zijn steeds optimistischer over het
zaken – en investeringsklimaat in België, volgens een nieuwe studie uitgevoerd door de
Amerikaanse Kamer van Koophandel (AmCham Belgium) en A.T. Kearney, op het moment dat
het land zich voorbereidt op nieuwe verkiezingen.
“Deze derde editie van de Business Barometer geeft duidelijk aan dat het Belgische investeringsklimaat profiteert van het toegenomen vertrouwen van internationale bedrijven” zei Yvan Jansen,
Partner bij A.T. Kearney.
De verbeterde vooruitzichten voor België worden weerspiegeld in investeringsbeslissingen: vergeleken
met vorige jaren plant een groeiend aantal bedrijven een uitbreiding van hun activiteiten in België.
Investeerders blijven aangetrokken door de gekende sterke punten van België – geografische
locatie en talent – maar meer algemeen zijn investeringsbeslissingen gedreven door
groeiverwachtingen, waarbij bedrijven hun focus verleggen naar behoeften van de klant en
innovatie, na een periode van besparingen.
Bovendien worden er meer jobs gecreëerd, wellicht als gevolg van de positieve impact van de tax
shift en index jump. Er zijn meer bedrijven die verwachten banen te scheppen – en gemiddeld een
groter aantal banen – dan tijdens vorige edities van deze enquête. Het aantal bedrijven dat verwacht
meer dan 50 jobs te creëren is verdrievoudigd sinds 2016.
Ondanks dit over het algemeen positief momentum blijft het aantal ‘greenfield’ investeringen in
België laag, en zijn vele respondenten van mening dat buurlanden, zoals Nederland (45%) en
Duitsland (29%) aantrekkelijker zijn. “We richten ons op een bewegend doelwit. De concurrentie
verbetert ook, dus de uitdaging voor België bestaat erin deze landen in the halen en te overtreffen”, zei
Marcel Claes, Chief Executive van AmCham Belgium.
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In het bijzonder haalden de ondervraagde bedrijven loonkosten (67%), administratieve lasten
(48%) en mobiliteit (33%) aan als investeringsbelemmerende factoren. Een nieuw element in de
aanhoudend hoge loonkosten is misschien te wijten zijn aan het tekort aan talent, waarbij bedrijven
onderling concurreren om werknemers met de juiste capaciteiten aan te trekken. “We hopen dat de
volgende regering zal voortbouwen op deze positieve trend, en de bezorgdheden zal aanpakken op
moedige en daadkrachtige wijze,” voegt Claes er aan toe. AmCham Belgium zal nieuwe
beleidsaanbevelingen voorstellen om het concurrentievermogen van België te verbeteren in de
volgende uitgave van onze Priorities for a Prosperous Belgium, die begin 2019 zal verschijnen.

FIGUUR 1: EVOLUTIE VAN DE INVESTERINGSPLANNEN
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Over AmCham Belgium
De Amerikaanse Kamer van Koophandel in België (AmCham Belgium) is een dynamische vzw die zich
toelegt op het verbeteren van de zaken- en investeringsopportuniteiten voor de Belgisch-Amerikaanse
zakengemeenschap. Gesteund door ongeveer 450 aangesloten bedrijven speelt AmCham Belgium een
cruciale rol in een immer veranderende bedrijfsomgeving door zich te richten op drie
sleuteldomeinen: beleidsaanbevelingen, kennisuitwisseling en netwerking. Ga naar www.amcham.be
om meer te weten over AmCham Belgium.
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Over A.T. Kearney
A.T. Kearney is een leidend managementadviesbureau met een professionele staf in meer dan 40
landen. Sinds 1926 zijn wij de vertrouwde adviseurs van ‘s werelds toonaangevende organisaties.
Aanwezig in België sinds 1971, engageren wij ons om klanten te helpen directe impact en
concurrentievoordeel te realiseren op hun meest kritische uitdagingen. Voor meer informatie, zie
www.atkearney.be .
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