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Vanaf morgen leggen de federale en regionale overheden de voorstellen samen voor het

langverwachte concurrentiepact, dat onze economie moet herlanceren. Economen Gert

Peersman (UGent) en Bart Van Craeynest (Petercam) over de drie heetste hangijzers.
 

Loonlasten
 

Over een zaak is bijna iedereen het eens. Arbeid wordt te zwaar belast in ons land. Te hoge

werkgeversbijdragen blazen de loonkosten op, waardoor onze exportgerichte bedrijven niet

competitief zijn met het buitenland.Maar er is onenigheid over de grootte van het probleem. Is de
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nodige lastenverlaging er een van honderden miljoenen, of eerder een van ettelijke miljarden?

Werkgeversorganisaties pleiten voor een 'schoktherapie', maar de PS en vakbond ABVV vinden

dat de patroons niet moeten overdrijven.Hoofdeconoom Bart Van Craeynest (Petercam) wijst op

het verschil tussen woord en daad bij beleidmakers. "We erkennen al jaren dat de hoge

arbeidslasten probleem nummer één zijn voor onze concurrentiekracht. Maar in de praktijk doen

we maar kleine stapjes om dat te corrigeren, waardoor we eigenlijk nergens geraken. Beter is een

duidelijke verschuiving door te voeren, bijvoorbeeld door de lasten op arbeid te verlagen en de

indirecte belastingen te verhogen."Een ander twistpunt is of de lastenverlaging lineair moet gelden

voor alle bedrijven, dan wel alleen voor bepaalde sectoren of inkomensgroepen. De

ondernemerswereld vindt dat alleen een grote lineaire schok effect heeft. Maar de socialistische

regeringspartijen zien meer heil in gerichte lastenverlagingen.Volgens economieprofessor Gert

Peersman is een grote lineaire verlaging niet realistisch, omdat zoiets een gat in de begroting

slaat. "Als je lineair werkt, kan je maar enkele fracties van procenten van de loonhandicap

afknabbelen. Dat zal de Belgische concurrentiekracht niet vooruithelpen. Gegeven de budgettaire

beperkingen, lijkt het me daarom zinvoller om meer gericht te werken, naar bepaalde sectoren en

laaggeschoolde groepen."
 

Kenniseconomie
 

De beroepsbevolking de nodige vaardigheden en flexibiliteit aanleren voor een moderne

kenniseconomie, dat moet volgens zowel Peersman als Van Craeynest minstens de tweede,

zoniet de eerste prioriteit zijn. Want alleen met arbeidskrachten die soepel van geest zijn worden

onze contreien weer sexy voor buitenlandse investeerders.Van Craeynest: "We lopen echt achter

op het vlak van opleiding tijdens de loopbaan. Uit enquêtes blijkt dat in Scandinavië werknemers

veel vaker een opleiding volgen in hun bedrijf. Als we willen evolueren tot een kenniseconomie,

zullen we snel een grote stap moeten maken."De beloften van bedrijven om opleidingen te

organiseren blijven te vaak dode letter, stelt de econoom vast. "Misschien kunnen we de

koppeling maken met de loonlastenverlaging. Als we opleiding als voorwaarde stellen voor een

belastingverlaging, zal dat bedrijven stimuleren om levenslang leren te organiseren. Daarbij moet

ook de overheid een inspanning leveren. Op lange termijn wint iedereen."Peersman: "Hoe maken

we onze voorraad aan arbeidskrachten aantrekkelijker voor buitenlandse investeringen? Het komt

erop aan van ons 'menselijk kapitaal' een troef te maken. Onder meer door zo veel mogelijk

mensen aan de slag te houden, wat hun 'levenslange productiviteit' verhoogt. Op het vlak van

heractivering van de arbeidsmarkt is een grote rol weggelegd voor de regio's, die al over de

nodige bevoegdheden beschikken. Vlaanderen en Franstalig België kampen op dat vlak grosso

modo met dezelfde problemen."
 

Vennootschaps- belasting
 

Het regent ook voorstellen om aan de vennootschapsbelasting te morrelen. Vlaams minister-

president Kris Peeters (CD&V) stelt voor de belasting de eerste vijf jaar af te schaffen voor

beginnende ondernemingen. Peersman: "Het effect daarvan lijkt me beperkt. Startende bedrijven



maken in hun eerste jaren sowieso weinig winst. Dus je als ze in hun beginjaren niet belast, maakt

dat weinig uit."Volgens zowel Peersman als Van Craeynest is de vennootschapsbelasting niet het

grootste minpunt voor onze concurrentiepositie. Peersman: "De vennootschapsbelasting gaat

uiteindelijk over de herverdeling van de winst. Het lijkt me een secundair probleem, in vergelijking

met de loonhandicap."Van Craeynest: "Uit internationale peilingen blijkt dat de huidige regels niet

het grote struikelblok vormen voor buitenlandse investeerders. Er is vooral nood aan stabiliteit en

transparantie, eerder dan om de haverklap de regels te veranderen."
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