PERSBERICHT

Ondernemingsvertrouwen stijgt, maar er
blijven uitdagingen

Brussel, 7 september 2016 – Internationale bedrijven hebben meer vertrouwen om zaken te
doen in België, volgens een nieuwe Business Barometer, vandaag gepubliceerd door de
Amerikaanse Kamer van Koophandel (AmCham Belgium), in samenwerking met A.T. Kearney.
“De resultaten van de enquête, die uitgevoerd werd in de maand na de aanslagen in Brussel eerder dit
jaar, zijn duidelijk: België blijft aantrekkelijk en geniet van een positief momentum,” zei Yvan Jansen,
Partner bij A.T. Kearney. Op basis van deze enquête uitgevoerd onder internationale bedrijven in
België, toont de tweede editie van AmCham Belgium’s Business Barometer aan dat:
•
•
•

51% van de respondenten van plan is hun activiteiten in België uit te breiden binnen de
komende drie jaar, meer dan een verdubbeling sinds 2014; en
60% van deze bedrijven die van plan zijn te investeren, verwacht ook banen te scheppen;
71% van de respondenten verwacht een toename van hun omzet in België in de komende
drie jaar.

Terwijl internationale bedrijven aangetrokken blijven door de gekende sterke punten van België –
geografische locatie en talent – gaven respondenten aan dat bedrijfs- of industriespecifieke factoren
de hoofdredenen waren voor hun optimistische vooruitzichten. Tegelijkertijd is het mogelijk dat
sectorspecifieke factoren en bezorgdheden (marktontwikkeling, specifieke belastingen en kosten,
enz.) aanleiding kunnen zijn voor sommige bedrijven om tot andere conclusies te komen met
betrekking tot hun activiteiten in België of andere landen.
Ondanks het groeiende ondernemingsvertrouwen gelooft minder dan één vijfde van de respondenten
(17%) dat het investeringsklimaat in België verbeterd is vergeleken met de omliggende landen. “De
concurrentie blijft niet stil staan, en België worstelt om gelijke tred te houden met de buurlanden,” zei
Marcel Claes, Chief Executive van AmCham Belgium. De zwakkere concurrentiepositie van België
komt tot uiting in het geringe aandeel van nieuwe “greenfield” investeringen die het land aantrekt; dit
is een duidelijke kans om beter te doen. “Wij moedigen de Belgische regering aan om de weg van
hervormingen te blijven volgen en te blijven werken aan een ambitieus programma om nieuwe
investeerders aan te trekken,” voegde Claes eraan toe.
In het bijzonder haalden de ondervraagde bedrijven loonkosten, fiscale en juridische
onvoorspelbaarheid en administratieve lasten aan als investeringsbelemmerende factoren. AmCham
Belgium zal nieuwe beleidsaanbevelingen voorstellen om deze bezorgdheden aan te pakken en het
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concurrentievermogen van België te verbeteren in de volgende uitgave van onze Priorities for a
Prosperous Belgium, die begin 2017 zal verschijnen.

FIGUUR 1: INVESTERINGSPLANNEN VOOR KOMENDE DRIE JAREN

Download de Business Barometer op onze website.
Voor meer informatie, neem contact op met:
Marcel Claes
AmCham Belgium

+32 (0)2 513 67 70
mclaes@amcham.be

Nathalie Royer
A.T. Kearney

+32 (0)2 504 48 81
nathalie.royer@atkearney.com

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. Met ongeveer 900 Amerikaanse groepen in België 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.
Over A.T. Kearney
A.T. Kearney behoort tot de top managementadviesbureaus met een professionele staf in meer dan 40
landen. Sinds 1926 zijn wij de vertrouwde adviseurs van ‘s werelds toonaangevende organisaties. Onze
partners zijn eigenaar van A.T. Kearney en committeren zich aan het realiseren van direct resultaat en
concurrentievoordeel op hun meest kritische ondernemingsdoelstellingen.
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