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Belangrijkste resultaten EU enquête 2017

77% van de KMO’s vindt dat de Europese Unie een meerwaarde heeft voor onze
economie
Voor 45% van de KMO’s heeft de Europese Unie ook een meerwaarde voor de eigen
onderneming
Volgens 28,2% van de KMO’s is een combinatie van verschillende toekomstscenario’s
voor de EU waarschijnelijker dan één van de scenario’s naar voor geschoven door het
plan Juncker
68% van de KMO’s heeft positieve verwachtingen over maatregelen voor een correctere
vennootschapsbelasting
42% van de KMO’s staat positief tegenover afsluiten nieuwe handelsakkoorden, 35%
neutraal
51% van de KMO’s vreest een negatieve impact van Brexit
Sociaal beleid (detachering, anti-duming, ….) moet het aandachtspunt zijn voor de EU
volgens ondernemers
60% van de KMO’s vreest voor nog meer oneerlijke concurrentie bij een Europese Unie
van verschillende snelheden

77% gelooft in de meerwaarde van de Europese Unie voor onze economie. Slechts 11,6% gelooft dat
de EU niet voor meerwaarde zorgt. Hieruit blijkt dat ondernemers zeer positief t.o.v. de EU blijven
staan, ondanks de recente crisissen en de zoektocht naar een toekomstpad voor de Unie.

Iets minder dan de helft van de ondernemers ziet een meerwaarde van de EU specifiek voor hun
onderneming. Het nee-kamp is hier ook beduidend groter. Dit valt voor een groot deel te verklaren
wanneer we gaan kijken naar de verschillen tussen ondernemingen die internationaal actief zijn, en
diegene enkel actief op de Belgische markt. Indien we enkel kijken naar de internationaal actieve
bedrijven blijkt dat 77% een meerwaarde ziet voor de eigen onderneming. Bij de bedrijven die niet
internationaal actief zijn blijkt dit slechts 33% te zijn.
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Toekomstscenario’s EU

Begin 2017 publiceerde de Europese commissie een witboek over de toekomst van Europa. Daarin
werden 5 mogelijk scenario’s voorgesteld dewelke de EU kon volgen. Uit de bevraging blijkt dat onze
ondernemers absoluut geen voorstander zijn van een Europa van verschillende snelheden (uit vragen
verder in de enquête blijkt dat veel ondernemers vrezen voor oneerlijke concurrentie bij een EU met
verschillende snelheden). Ook hier blijkt de positieve attitude van ondernemers t.o.v. de EU, 24%
gelooft nl. in het scenario van nog meer samenwerking. Het meest geprefereerde scenario blijkt echter
wel een scenario te zijn dat niet van de commissie zelf komt, maar een combinatie is van een aantal
van de voorgestelde scenario’s.
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Verwachting Vennootschapsbelasting, vrijhandelsakkoorden en Brexit

De Vlaamse KMO’s verwachten veel van een eerlijke vennootschapsbelasting en een socialer Europa,
meer specifiek het creeëren van een gelijk speelveld tussen de lidstaten.
KMO’s blijken ook echt wakker te liggen van de Europese handelspolitiek. Weinig KMO’s, slechts
13%, hebben negatieve verwachtingen van vrijhandelsakkoorden. Bijna de helft blijkt zelfs aan te
geven positieve verwachtingen te hebben van handelsakkoorden. Daarnaast vreest 51% een
negatieve impact van Brexit. Uit zowel de vrees voor negatieve gevolgen van Brexit, als de positieve
attitude t.o.v. handelsakkoorden blijkt dat heel wat KMO’s belangen hebben op andere markten dan
enkel de Belgische.
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Op welke domeinen moet de EU inzetten de komende jaren & Heeft Europa met verschillende
snelheden oneerlijke concurrentie als resultaat?
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Voor de ondernemers blijft het sociale domein het belangrijkste domein waar de EU voor een gelijk
speelveld moet zorgen. Niet toevallig het domein waar veel van de Vlaamse KMO’s oneerlijke
concurrentie ondervinden, o.m. door detachering, sociale dumping, e.d.m. De vrees dat een Europa
met verschillende snelheden tot een nog groter ongelijk speelveld zal leiden in de Unie is een zeer
grote bezorgdheid bij de ondernemers (zie tabel VI). Dit moet ten stelligste vermeden worden. Een
voorbeeld hiervan is de European Pillar of social rights, die enkel zou gelden voor de landen van de
Eurozone. Andere lidstaten kunnen vrijwillig de pillar naleven. Dit zal uiteindelijk opnieuw leiden tot
een oneerlijker speelveld tussen de verschillende lidstaten en een negatieve impact hebben op het
concurrentievermogen van de Vlaamse KMO.
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