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Robuust herstel verwacht in 
2021, maar er blijven grote 
neerwaartse risico’s bestaan 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

Politieke situatie 

 

Onzekerheid over beleid is afgenomen

Als gevolg van de overwinning van Joe Biden bij 
de presidentsverkiezingen is de onzekerheid 
over het beleid afgenomen. Hoewel de 
Democraten slechts nipt de controle hebben in 
beide kamers van het Congres, zou de nieuwe 
regering tot de volgende tussentijdse 
verkiezingen in 2022 enige speelruimte moeten 
hebben door middel van het uitvaardigen van 
executive orders en het lobbyen bij gematigde 
Republikeinen. 

President Biden heeft nog een omvangrijk 
stimuleringspakket ter waarde van 1,9 biljoen 
dollar aangekondigd, bestemd voor vaccins en 
gezondheidszorg, en om de economie verder te 
ondersteunen. Daarnaast heeft hij verschillende 
maatregelen genomen om de pandemie 
krachtiger aan te pakken, zoals het verplicht 
stellen van maskers in het openbaar vervoer, 
het opvoeren van het aantal tests en het 
versnellen van het vaccinatietempo. 

Na de rellen op Capitol Hill kunnen verdere 
onlusten onder de burgerbevolking en mogelijk 
geweld tegen politici in het huidige politieke 
klimaat niet volledig worden uitgesloten. 
Verwacht wordt dat de mogelijke gevolgen voor 
het bedrijfsleven en de handel beperkt zullen 
blijven. Als de onrust echter zo groot blijft dat 
overheidsoptreden er tijdelijk door wordt 
belemmerd, kunnen de begrotingsuitgaven en 
de stimuleringsplannen vertraging oplopen. 

Tijdens de ambtstermijn van Biden zou de groei 
moeten worden gestimuleerd door het 
normaliseren van handelsbetrekkingen en 
versoepeling van het Amerikaanse 
immigratiebeleid. Op middellange termijn 
kunnen de stijgingen van de bbp-groei evenwel 
gedeeltelijk teniet worden gedaan door een 
strenger milieu- en belastingbeleid.
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Robuust economisch herstel verwacht in 2021, 
maar er blijven grote neerwaartse risico’s 
bestaan 

Het coronavirus heeft zich snel verspreid in de 
Verenigde Staten, waar in absolute aantallen 
nog steeds het hoogste aantal besmettingen van 
alle landen in de wereld zijn geregistreerd. De 
economische gevolgen van de pandemie hebben 
de problemen die zijn ontstaan door de 
handelsoorlog tussen China en de VS, die de 
Chinese invoer hebben verzwakt en 
verstoringen in de wereldwijde 
toeleveringsketens hebben veroorzaakt, nog 
verergerd. 

Na een krimp van 3,5% in 2020 wordt verwacht 
dat vanaf het tweede kwartaal van 2021 een 
economisch herstel op gang zal komen. 
Voorspeld wordt dat het bbp dit jaar met 4,2% zal 
groeien, waarbij de particuliere consumptie met 
5,3% zal toenemen (tegen 3,8% in 2020), terwijl 
de investeringen en de uitvoer naar 
verwachting met respectievelijk 3,4% en 5,1% 
zullen groeien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze herstelverwachting is echter gebaseerd op 
de veronderstelling dat een nieuwe grote golf 
van infecties wordt vermeden, het 
vaccinatieproces in de eerste helft 2021 wordt 
uitgerold en massale stimuleringsmaatregelen 
worden doorgevoerd. Strikte regionale of zelfs 
landelijke lockdowns op langere termijn zouden 
het broze herstel ernstig kunnen schaden. Bij 
een langdurige vertraging zou de werkloosheid 
fors kunnen oplopen en zou de financiële 
situatie van huishoudens aanzienlijk kunnen 
verslechteren. 

Momenteel staat de Amerikaanse economie nog 
steeds op een laag pitje. Na een sterke opleving 
met 41% in het derde kwartaal van 2020 is de 
consumptie van huishoudens (die gewoonlijk 
goed is voor ongeveer 70% van het bbp) in het 
vierde kwartaal slechts met 2,5% gegroeid ten 
opzichte van het voorgaande kwartaal, omdat 
het herstel van de arbeidsmarkt tegen het einde 
van 2020 aan kracht heeft ingeboet. Naast de 
stijgende langdurige werkloosheid zijn ook de 
initiële werkloosheidsuitkeringen opnieuw 
gestegen (tot 965 000 in de eerste week van 
2021). De werkloosheid in de VS bedroeg in 



 
december 2020 6,7%, ruim boven het niveau van 
vóór de pandemie van ongeveer 3,5%. Verwacht 
wordt dat de situatie op de arbeidsmarkt 
gespannen zal blijven totdat de pandemie onder 
controle is. 

Voor het eerst sinds 2009 is de schuld van 
huishoudens in het vierde kwartaal van 2020 
weer gestegen. De financiën van huishoudens 
staan er echter veel beter voor dan in de aanloop 
naar de kredietcrisis van 2008 (Amerikaanse 
huishoudens hebben hun schulden afgebouwd, 
waardoor hun schuld als percentage van het bbp 
is gedaald van bijna 100% tot 75% in 2019). 
Bovendien is meer begrotingssteun op korte 
termijn voor huishoudens en bedrijven in de 
maak. 

Uitgebreide budgettaire en monetaire 
maatregelen hebben diepere recessie helpen 
voorkomen 

De geraamde krimp van 3,5% is milder dan 
eerder werd verwacht (in september 2020 werd 
nog uitgegaan van een krimp van 6,1%). Dit is toe 
te schrijven aan het feit dat omvangrijke 
budgettaire stimuleringsmaatregelen de 
inkomensgroei hebben ondersteund en dat de 
historisch lage rente de bestedingen heeft 
gestimuleerd. 

Om de economische gevolgen van de pandemie 
tegen te gaan, heeft de Amerikaanse regering 
massale fiscale stimuleringsprogramma's 
gelanceerd. In het voorjaar van 2020 lanceerde 
de regering-Trump de Cares Act (circa 2,3 
biljoen dollar in omvang, of 11% van het bbp) om 
de neergang tegen te gaan, waarbij elk segment 
van de economie werd aangepakt. De 
maatregelen omvatten rechtstreekse steun aan 
huishoudens via de uitreiking van cheques, een 
verhoging van de werkloosheidsuitkeringen en 
loonsubsidies aan bedrijven, en noodsubsidies 
en -leningen voor het mkb. Dit werd gevolgd 
door een ander steunpakket (ter waarde van 877 
miljard USD of 4,5% van het bbp) in december. 
De regering-Biden is van plan een 
stimuleringspakket van nog eens 1,9 biljoen 
USD te lanceren, waarbij aan huishoudens nog 
eens 1400 USD per persoon extra bijstand wordt 
verleend, voor een totale waarde van 1 biljoen 
USD. De rest van het pakket omvat uitgaven 
voor vaccinatie, het heropenen van scholen en 
steun voor lokale en federale overheden, alsook 
voor bedrijven. Dit pakket moet nog door het 
Congres worden goedgekeurd, waarbij 

hoogstwaarschijnlijk compromissen zullen 
worden gemaakt, aangezien de Democraten 
slechts een kleine meerderheid in de Senaat 
hebben. 

De Federal Reserve heeft de beleidsrente sinds 
februari 2020 met 1,5 procentpunt verlaagd, tot 
0,25%. In maart is de Fed begonnen met de 
aankoop van bedrijfsobligaties om ervoor te 
zorgen dat bedrijven in het licht van de 
economische neergang voor noodfinanciering 
kunnen zorgen. Daarnaast zijn diverse 
liquiditeitsverruimende maatregelen genomen. 
De faciliteiten om de kredietmarkten draaiende 
te houden, werden verlengd tot het einde van 
het eerste kwartaal van 2021. Verwacht wordt 
dat er tot 2023 geen verkrapping van de 
beleidsrente zal plaatsvinden. Ondertussen zal 
het kwantitatieve verruimingspakket het hele 
jaar door worden gezet om de arbeidsmarkt te 
ondersteunen en een duurzaam economisch 
herstel en inflatietempo te waarborgen. 

Bedrijfsfaillissementen afgenomen in 2020 

Gezien de economische neergang waren er in 
2020 relatief weinig faillissementen, ondanks 
het feit dat de faillissementsrechtbanken nog 
grotendeels functioneerden. Volgens het 
Administrative Office of the US Courts daalde 
het aantal faillissementsaanvragen door 
bedrijven in 2020 met 4,9% j-o-j tot 21.655.  Deze 
daling was vooral te danken aan de uitgebreide 
fiscale en monetaire maatregelen en de sterke 
opleving die in het derde kwartaal van 2020 
werd waargenomen. 

Verhoogd kredietrisico in een aantal sectoren 

In bepaalde bedrijfstakken is het kredietrisico 
van veel bedrijven echter verslechterd. In de 
automobiel- en staal/metaalsector zijn de 
betalingsachterstanden toegenomen als gevolg 
van de toenemende druk op de kasstromen van 
bedrijven. De betalingsachterstanden en het 
aantal insolventies zijn toegenomen in de sector 
van de fysieke detailhandel, waar in 2020 meer 
dan 6.000 bedrijven permanent hun deuren 
hebben moeten sluiten. In de dienstensector zijn 
subsectoren zoals horeca, restaurants, bars, 
amusement en culturele evenementen, 
reisbureaus en touroperators zwaar getroffen 
door de sterk afgenomen bezoekersaantallen en 
sluitingen als gevolg van de coronapandemie. 

In het eerste halfjaar van 2021 zal het risico op 
wanbetalingen hoog blijven voor 
detailhandelaren en de bovenvermelde horeca- 



 
en amusementssegmenten. Hetzelfde geldt voor 
luchtvaartmaatschappijen en cruise-
maatschappijen, die door de sterk teruglopende 
vraag in een hoog tempo cash blijven 
verbranden. Een opleving van al deze sectoren 
hangt sterk af van de uitrol van vaccins dit jaar. 

Het risico op wanbetalingen is ook hoog in de 
energiesector (olie/gas) en de daarmee verband 
houdende OCTG-bedrijven, die nog steeds te 
lijden hebben onder een sterke daling van de 
investeringen en inkomsten. De winstmarges 
van de bedrijven staan sterk onder druk en de 
lage olie- en gasprijzen blijven ook in het eerste 
halfjaar van 2021 grote uitdagingen vormen 
voor de bedrijven. Plannen van de nieuwe 
regering om de milieuregelgeving aan te 
scherpen, kunnen de sector nog extra treffen. 

Kan het insolventieklimaat in 2021 
verslechteren ondanks het herstel?  

Insolventies lopen historisch gezien achter op 
economische neergangen, en daarom is een 
toename van het aantal bedrijfsfaillissementen 
in 2021 vrij waarschijnlijk. Hoewel directe 
uitgaven en belastingverlagingen op korte 
termijneffect sorteren, is het onwaarschijnlijk 

dat zij een toename van het aantal insolventies 
op middellange en lange termijn zullen 
voorkomen. Zelfs als deze pakketten de door de 
bedrijven gemaakte kosten dekken, zullen zij de 
aanhoudende winstverliezen niet goed maken. 
Bedrijven met beperkte liquiditeit als gevolg 
van de lockdowns en de vraagverschuivingen 
zijn bijzonder kwetsbaar. 

Een ander probleem is de hoge 
schuldfinanciering van de Amerikaanse niet-
financiële bedrijfssector. De schuldenlast van 
Amerikaanse bedrijven is de afgelopen paar jaar 
weer toegenomen, omdat bedrijven 
gemakkelijk toegang hadden tot financiering 
tegen lage rentetarieven. Er zijn aanwijzingen 
dat veel bedrijven van de ruime 
beschikbaarheid van kapitaal hebben 
geprofiteerd om grotere bedragen aan de 
aandeelhouders uit te keren in plaats van in de 
reële economie te investeren, waardoor zij 
kwetsbaarder zijn geworden voor economische 
en financiële schokken. De schuldenlast van 
ondernemingen is in 2020 verder gestegen, en 
als gevolg daarvan is de financiële stress 
toegenomen.

 

 

 

 

Disclaimer 

Dit rapport wordt louter ter informatie verstrekt en is niet bedoeld als beleggingsadvies, juridisch advies of enige 
aanbeveling aan de lezer(s) met betrekking tot specifieke transacties, investeringen of strategieën. Lezers zijn zelf 
verantwoordelijk voor het nemen van commerciële en andere beslissingen omtrent de verstrekte informatie. Hoewel 
Atradius al het noodzakelijke heeft gedaan om te verzekeren dat de informatie in dit rapport verkregen is van 
betrouwbare bronnen, kan Atradius niet verantwoordelijk gesteld worden voor fouten of omissies, of voor de 
resultaten verkregen door gebruik van deze informatie. Alle informatie in dit rapport wordt gegeven ‘zoals ze is’, 
zonder garantie op volledigheid, accuraatheid, tijdsgebondenheid, of op de resultaten verkregen door gebruik van het 
rapport, en zonder garantie van enige soort, uitdrukkelijk of geïmpliceerd. In geen geval zal Atradius, haar 
gerelateerde partners of corporaties, of de partners, agenten of werknemers hiervan verantwoordelijk gesteld 
kunnen worden voor enige genomen beslissing of actie die zij zouden nemen op basis van de in dit rapport 
verstrekte informatie om het even welke schade het betreft, zelfs wanneer vooraf geïnformeerd over de mogelijke 
negatieve gevolgen. 
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