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VOORWOORD

VOORWOORD
De Verenigde Staten zijn de grootste
economie ter wereld, vóór de Volksrepubliek
China. Ondanks het belang van hun
economie zijn de VS niet gespaard gebleven
van de COVID-19-pandemie. In 2020
kwam de groei van het Amerikaanse BBP
immers tot stilstand toen het coronavirus
zich over de gehele wereld verspreidde.
De groeivertraging was echter wel minder
ernstig dan in andere grote geavanceerde
economieën.

verklaard worden door de herneming van
de internationale economische activiteiten,
in het bijzonder met de Europese Unie,
de belangrijkste handelspartner van
de Verenigde Staten op het gebied
van export. Dankzij de nauwe transAtlantische betrekkingen, gebaseerd op
gemeenschappelijke waarden, zijn de
handelsstromen tussen de Verenigde
Staten en de Europese Unie op een intense
manier hervat.

Met name dankzij het Amerikaanse
stimuleringsplan van de regering-Biden
herstelde het land van Uncle Sam zich snel
en bereikte de groei van het BBP in 2021 en
in het eerste kwartaal van 2022 een hoger
niveau dan vóór de pandemie. Investeringen
en consumptie door huishoudens zullen
de belangrijkste motoren zijn achter de
Amerikaanse groei in 2022, waarbij het IMF
een robuuste groei van het BBP van 5,2%
voorspelt. Naar aanleiding van de oorlog
in Oekraïne zal dit percentage echter naar
beneden moeten worden bijgesteld.

Het is in deze context dat het Agentschap
voor Buitenlandse Handel, in samenwerking
met haar partners, de FOD Buitenlandse
Zaken, Flanders Investment and Trade, hub.
brussels en l’Agence wallonne à l’Exportation
et aux Investissements étrangers, de
gezamenlijke economische zending van 4
tot 12 juni 2022 naar de Verenigde Staten
van Amerika (Atlanta, New York en Boston)
organiseert.
Namens het Agentschap voor Buitenlandse
Handel en haar partners wens ik u veel
succes tijdens deze missie.

De groei van het Amerikaanse BBP kan ook

Fabienne L’Hoost
Directeur-generaal
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EXECUTIVE SUMMARY

V

olgens het Internationaal Monetair Fonds
(IMF) zijn de Verenigde Staten ‘s werelds
grootste economische macht. In 2021 bedroeg
het nominale BBP (tegen lopende prijzen) van
het land van Uncle Sam 22,94 biljoen dollar.
De primaire sector vertegenwoordigde een
aandeel van minder dan één procent en de
secundaire sector was goed voor iets meer
dan 18% van het Amerikaanse BBP, terwijl
de tertiaire sector met meer dan 77% het
leeuwendeel voor zijn rekening nam.
In het voorbije decennium is de jaarlijkse groei
van het Amerikaanse BBP vrij constant geweest
tussen 1,5 en 3%. In 2020 is het BBP echter met
3,4% gedaald als gevolg van de aan het
coronavirus gerelateerde economische crisis.
In 2021 trok de groei van het BBP in de VS
echter weer aan en werd een sterke stijging
van 6,0% opgetekend, terwijl voor 2022 een
toename van 5,2% wordt verwacht.
Dit herstel is te verklaren door de aanzienlijke
fiscale stimuleringsmaatregelen die door
de Amerikaanse autoriteiten zijn genomen,
in combinatie met een betere beheersing
van de verspreiding van het virus en een
snelle vaccinatiecampagne. Het beheer
van de pandemie en het ondersteunende
begrotingsbeleid hebben dus een sterk

4

VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA — 04 > 12 JUNI 2022

expansieve
economie.

invloed

op

de

Amerikaanse

Vanwege de economische dominantie
van de VS is de dollar ook de belangrijkste
valuta in de wereld sinds het einde van de
Tweede Wereldoorlog. De dollar is immers
de meest aangehouden reservevaluta, goed
voor ongeveer 60% van de wereldwijde
deviezenreserves, en de meest gebruikte
valuta voor internationale handel en
transacties.
Het economisch belang van de Verenigde
Staten geeft hun vanzelfsprekend ook een
leidende rol op het internationale toneel. Als
leider op het vlak van buitenlandse handel
heeft geen enkel ander land het multilaterale
handelsstelsel zo vormgegeven als de VS. Sinds
het einde van de Tweede Wereldoorlog heeft
het Amerikaanse handelsbeleid namelijk de
belemmeringen voor de internationale handel
verminderd door een open, transparant en
niet-discriminerend multilateraal handelsstelsel
te bevorderen dat gebaseerd is op de regels
van de Wereldhandelsorganisatie (WTO).
Dit handelsbeleid is nog steeds het beleid
dat door de regering-Biden wordt verdedigd
en stelt de Verenigde Staten nog steeds in

EXECUTIVE SUMMARY

staat uitstekende handelsbetrekkingen te
onderhouden met een aantal historische
partners, waaronder de Europese Unie, haar
belangrijkste handelspartner. Bovendien zal
het handelsbeleid van de VS onder Biden
weloverwogen inspelen op de kansen en
uitdagingen van de digitale economie en
voorbereidingen treffen voor eventuele
toekomstige verstoringen van het wereldwijde
handelsstelsel,
onder
meer
door
de
toeleveringsketens te versterken.
In 2021 zijn de Amerikaanse export en import
van goederen en diensten sterk toegenomen.
Deze stijgingen tonen aan dat het economisch
herstel serieus is ingezet en dat de internationale
handel na de economische crisis als gevolg
van het coronavirus is hervat. In deze studie
getuigen drie Belgische ondernemingen over
hun ervaringen in de Verenigde Staten.

Amerikaanse handelsbalans voor goederen
en diensten aanhouden in 2022.
Ten slotte genieten de Verenigde Staten, als
belangrijkste land van herkomst en bestemming
van directe buitenlandse investeringen
(DBI), ook van uitstekende ratings voor de
beoordeling van investeringsrisico’s op hun
markt door organisaties zoals Credendo, het
agentschap voor exportkredieten, het Wereld
Economisch Forum, de Wereldbank en de
OESO, en zijn ze dus het ideale land om zaken
te doen voor onze Belgische ondernemingen.

Ondanks hun rol als motor van de
wereldeconomie hebben de Verenigde Staten
sinds het begin van de jaren zeventig een
tekort op de handelsbalans voor goederen
en diensten als gevolg van de omvangrijke
invoer van consumptiegoederen. Dit tekort is
in de loop der jaren steeds groter geworden.
Volgens het US Bureau of Economic Analysis
(BEA) zal deze trend van een tekort op de
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INTERVIEW MET ZE MICHAEL ADLER, AMBASSADEUR
VAN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA IN BELGIË
22/04/2022

Can you give us an overview of the major economic stakes in the Biden era?
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•

Thank you for this opportunity to share
some of President Biden’s key economic
policy priorities. In general, the United
States wants to maintain and develop a
fair international trading system and promote inclusive economic growth.

•

His key policy priorities remain: (1)
Tackling the Pandemic and Restoring
Economic Growth; (2) Putting the World
on a Sustainable Environment and Climate
Path; (3) Addressing the PRC’s Unfair
Economic Trade Practices, and of course
now;(4) countering the economic fallout
caused by Russia’s unprovoked and unjustified invasion of Ukraine.

•

But perhaps most importantly, President
Biden – who visited Belgium for the second
time in March 2022 – wants to achieve
these ends through close partnership and
cooperation with friends and Allies like
Belgium.

•

Partnering with Friends and Allies: The
Administration will work with like-minded
trading partners to establish high-standard
global rules, including new rules for the digital economy, in line with our shared democratic values. Where gaps exist in international trade rules, the United States will
work to address them, including through
stronger cooperation with our partners
and Allies.

•

Tackling the Pandemic and Restoring the
Economy: The Biden Administration is
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focused on increasing vaccine production
and distribution so that the world can be
vaccinated as soon as possible. The White
House’s trade agenda will support longterm investments to strengthen production
of essential medical equipment, expand
industrial capacity and bolster preparation to tackle future public health crises.
•

•

•

Putting the World on a Sustainable
Environment and Climate Path: The United
States will work with other countries, both
bilaterally and multilaterally, towards environmental sustainability. This includes
reducing greenhouse gas emissions and
achieving net-zero global emissions by
2050, by fostering innovation and production of climate-related technology, and by
promoting resilient renewable energy supply chains.
Addressing China’s Coercive and Unfair
Economic Trade Practices Through a
Comprehensive Strategy:
The Biden
Administration recognizes that China’s
coercive and unfair trade practices harm
American and European workers, threaten
our technological edge, weaken our supply chain resiliency, and undermine our
national interests.
We are committed to using all available
tools to take on the range of China’s unfair trade practices that continue to harm
our workers and businesses. The President
has also made it a top priority to address
the widespread human rights abuses of
the Chinese government’s forced labor
program that targets the Uyghurs and
other ethnic and religious minorities in the

Xinjiang Uyghur Autonomous Region and
elsewhere in the country.
•

A word is also needed today on our response to Russian aggression in Europe and
its invasion of Ukraine. With remarkable
unity and in steadfast solidarity with the
Ukrainian people, Allies and partners responded to the invasion with military assistance, humanitarian aid, and forceful
sanctions packages – the speed and coordination of that response has been historic. It also marks a major turning point in
Europe’s energy dependence from Russia.
The United States will continue to respond
in close coordination with our Allies to put
an end to Putin’s war of choice.

What are the challenges and opportunities for
transatlantic economic relations and foreign
trade?
•

Transatlantic relations and trade are
challenged on many fronts right now. The
PRC’s unfair trade practices, global supply chain disruptions exacerbated by the
pandemic and now the war in Ukraine
has added to rising energy prices and
other inflationary pressures. The impacts
of climate change are another challenge
to the transatlantic economy and global economic stability. They also present new opportunities to pursue greater
energy independence, especially from
Russia, through the development of greener technologies, a more integrated digital economy, etc. We will also see new
opportunities because the transatlantic
relationship has strengthened because
of Russian and Chinese actions. Instead

AGENTSCHAP VOOR BUITENLANDSE HANDEL
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and investment relationship is strong and
growing stronger every year. This year’s
Belgian Royal Trade Mission to Atlanta,
Boston, and New York is a prime example
of the depth of those ties.

of looking for opportunities in Russia and
China, U.S. companies will look for opportunities in Belgium and the European Union
and vice versa.
•

•

•

In June 2021, President Biden kicked off
a new era of transatlantic cooperation between the United States, and our
European partners through the development of the U.S.-EU Trade & Technology
Council. The objective of this partnership
is to increase competitiveness among the
nations and spread democratic values by
investing in cutting-edge technology and
innovation.
This is an opportunity for us to update the
rules of the road for the 21st-century economy while expanding our competitiveness around the world.
The Trade & Technology Council’s working
groups aim to coordinate on international
standards in critical technologies like artificial intelligence, cooperate on strategies
to promote supply chain resilience and diversification, and launch outreach activities to hear from small and medium-sized
enterprises to better understand the
barriers to their digital empowerment.
Ultimately, it’s about creating an environment where businesses can flourish.

What is your assessment of U.S.-Belgium economic and trade relations?
•

12

The United States and Belgium have been
loyal partners and friends for many decades. We share common values that
underpin our economies, and our trade

•

Belgium and the United States have a robust bilateral commercial relationship, with
annual trade of around $65 billion each
year. Belgium is the 12th largest source
of foreign direct investment (FDI) in the
United States, where Belgian businesses
support more than 60,000 American jobs.
Meanwhile, Belgium hosts 900 American
businesses that employ almost 124,000
people.

•

With a domestic consumer market of over
325 million consumers, the United States
offers one of the largest single markets
in the world and ranks as the world’s top
destination for foreign direct investment,
attracting $151 billion in FDI in 2020. And
did you know that one fourth ($70 billion)
of global R&D is spent in the United States,
and that 15 of the top 20 R&D universities
are located there?

•

The United Nations Conference on Trade
and Development has touted our open,
transparent, stable business environment
with a predictable legal system and a
skilled labor force. In today’s turbulent
world we know how important this stability
is to ensure a return on investment for our
partners. In 2021, the United States topped
the Kearney Foreign Direct Investment
Confidence Index.

INLEIDING

What are the key trade sectors between the
U.S. and Belgium?
•

Pharmaceuticals, automobiles, energy
technologies, chemicals, plastics, heavy
equipment, and machines are the key
sectors of our two-way trade. But I believe
that every sector in which we trade is important, and I encourage you to explore
new and existing markets as fully as your
business strategy allows.

States prize innovation, free trade, and
free markets. This trade mission is a testament to that shared vision.
•

There is much we can do moving forward.
I believe we must now ask ourselves – what
more can we do together to ensure we
overcome the challenges of today and
emerge stronger and more resilient.

•

Did the coronavirus pandemic open up economic opportunities for Belgian companies in
the U.S.?

As I see it, moving forward,
1. Belgian companies should explore
new trade and investment opportunities in the United States to grow their
businesses and diversify operations;

•

2.

we must make a success of our
Preclearance
Agreement
to
streamline airline passenger traffic
from Belgium to the United States and
spur greater travel and tourism;

3.

we must ensure that our companies
can transfer data quickly, safely, and
fairly across the Atlantic; and

4.

we must protect economic growth
and security through strong investment screening laws.

•

As you know, the COVID-19 pandemic –
and now the Russian invasion of Ukraine –
have brought enormous challenges to our
businesses and our lives. Lockdown measures, economic uncertainty, and the decline in growth have damaged the profitability and competitiveness of companies
throughout the globe.
But they have done little to diminish this
strong and enduring relationship between
our two countries, and our business communities. Both Belgium and the United

AGENTSCHAP VOOR BUITENLANDSE HANDEL
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Do you have a message or advice for participants to the mission?
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•

I have no doubt that you will enjoy your
visits to Boston, New York, and Atlanta. I
hope that you will achieve your business
objectives and consider investment opportunities in the United States.

•

And when you are considering expansion
into the United States, I strongly recommend that businesses use U.S. government
business facilitation programs such as
SELECTUSA.

•

Through SelectUSA, the U.S. government
and state economic development offices
stand ready to assist you in turning your investment ideas into reality.

•

I also encourage you to attend the
SelectUSA Summit, the United States’ premier annual event dedicated to foreign
investment. This year’s summit will take
place at the Gaylord National Resort &
Convention Center in National Harbor,
Maryland, just outside of Washington, DC,
from June 26 to 29.

•

I am thrilled to see the level of interest of
Belgian companies in the U.S. market. This
confirms in my mind the real strength of
our bilateral economic relationship and
showcases the great work of the Belgian
Foreign Trade Agency. We do best when
we work together. I wish you all a very successful trade mission and look forward to
meeting with you when you return.

INLEIDING
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2
ECONOMISCHE
GEGEVENS

2.1 SLEUTELINDICATOREN

2.1.1

BBP

dollar in 2021.

Het bruto binnenlands product (BBP) is de
meest gebruikte maatstaf voor de totale economische activiteit van een land. Het geeft de
totale waarde in constante prijzen weer van
de in een land geproduceerde goederen en
diensten gedurende een bepaalde periode,
meestal een jaar.

Wat het BBP per hoofd van de bevolking betreft,
staan de Verenigde Staten op de vijfde plaats
in de wereld met een toegevoegde waarde
van 69.380 dollar per persoon, na Noorwegen
(82.240 dollar per persoon), Zwitserland (93.520
dollar per persoon), Ierland (102.390 dollar per
persoon) en Luxemburg (131.300 dollar per
persoon).

NOMINAAL BBP
Volgens het Internationaal Monetair Fonds
(IMF) bedroeg het nominaal BBP van de
Verenigde Staten (tegen lopende prijzen)
22,94 biljoen dollar in 2021. Daarmee is het
land de grootste economie ter wereld, vóór
China (16,86 biljoen dollar) en Japan (5,1 biljoen dollar). Ter vergelijking: het nominale BBP
van de Europese Unie bedroeg 18,35 biljoen

Ten slotte wijzen we erop dat het aandeel van
het Amerikaanse BBP tegen koopkrachtpariteit in het mondiale BBP in 2021 is afgenomen
tot 15,86%. Sinds 2016 neemt de Volksrepubliek
China het voortouw wat dit criterium betreft. In
2021 bedroeg het aandeel van dit land in het
mondiale BBP 18,72%. Volgens prognoses van
het IMF zal de kloof de komende jaren zelfs nog
groter worden in het voordeel van China.

Aandeel van het BBP van de VS en China in het mondiale BBP
25

Percentage

20

15
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0
United States

People's Republic of China

Bron: Internationaal Monetair Fonds (IMF), 2021
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GROEI VAN HET BBP
Tijdens het voorbije decennium was de jaarlijkse groei van het BBP in de VS betrekkelijk constant tussen 1,5 en 3%. Door de economische
crisis in verband met het coronavirus is het
BBP in 2020 met 3,4% gedaald. Het land van
Uncle Sam doet het echter veel beter dan de
Europese Unie, waarvan het BBP in 2020 met
5,9% is verminderd. Voorts wijzen we erop dat
het mondiale BBP in 2020 met 3,1% is afgenomen, een gemiddelde dat dicht bij dat van de
Verenigde Staten ligt.
Niettemin trekt de groei van het BBP in de VS
weer aan, met een stijging van 6,0% in 2021
en een verwachte toename van 5,2% in 2022,
met name dankzij een ondersteunend fiscaal
en monetair beleid dat een sterk expansieve invloed op de Amerikaanse economie

uitoefent. Het mondiale BBP steeg met 5,9% in
2021 en voorziet een groei van 4,9% in 2022,
terwijl de Europese Unie het moest doen met
een stijging van het BBP van 5,1% in 2021 en
een verwachte toename van 4,4% in 2022.
De prognoses voor de komende jaren zijn
iets gematigder. Wegens het aflopen van de
steunmaatregelen zou het begrotingsbeleid
immers een inkrimpend effect kunnen hebben
op de economische groei in de VS. Het BBP
van de VS lijkt dus af te stevenen op groeipercentages die vergelijkbaar zijn met die van het
decennium 2010 (stijging van 2,2% in 2023 en
1,7% in 2024 en 2025). Ook de groei van het BBP
in de EU (2,3% in 2023, 1,9% in 2024 en 1,7% in
2025) en wereldwijd (3,6% in 2023, 3,4% in 2024
en 3,3% in 2025) zal lager uitvallen dan in 2021,
maar wel hoger blijven dan in de VS.

Reële groei van het BBP van de VS ten opzichte van de EU en de wereld (jaarlijkse
procentuele verandering)
8
6
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Bron: Internationaal Monetair Fonds (IMF), 2021
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ECONOMISCH HERSTEL
De neergang kwam op een moment dat de
economie het goed deed, met stijgende lonen, bedrijven die grote winsten boekten en
banken met sterke kapitaalreserves. De werkloosheid nam toe tot ongeveer 15% op het
hoogtepunt van de pandemie, met een ernstig banenverlies voor werknemers met lage
lonen in de dienstensector, alvorens te dalen
tot ongeveer 4% in december 2021.

Zoals uit de volgende grafiek blijkt, heeft de coronapandemie de Amerikaanse arbeidsmarkt
hard getroffen. De lockdown dwong veel bedrijven te sluiten, wat leidde tot een scherpe
daling van de economische activiteit en, bijgevolg, van het Amerikaanse BBP. Bovendien
werden grote aantallen mensen werkloos of
verlieten zij de arbeidsmarkt, waardoor veel
van de vooruitgang die in 10 jaar was geboekt
om weer tot volledige werkgelegenheid te komen, ongedaan werd gemaakt.

Civilian unemployment rate, seasonally adjusted
Click and drag within the chart to zoom in on time periods
Tota l
Whi te

Men, 20 yea rs a nd over
Bl a ck or Afri ca n Ameri ca n

Women, 20 yea rs a nd over
16 to 19 yea rs ol d
As i a n
Hi s pa ni c or La �no

Percent
16.0

14.0

12.0

10.0

8.0

6.0

4.0

2.0
Ja n 2002

Ja n 2004

Ja n 2006

Ja n 2008

Ja n 2010

Ja n 2012

Ja n 2014

Ja n 2016

Bron: U.S. Bureau of Labor Statistics
Hover over char t to view data.
Note: Shaded ar ea r epr esents r ecession, as deter mined by the National Bur eau of Economic Resear ch.
Per sons whose ethnicity is identified as Hispanic or Latino may be of any r ace.
Sour ce: U.S. Bur eau of Labor Statistics.
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Ja n 2018

Ja n 2020

Ja n 2022

ECONOMISCHE GEGEVENS

Deze afname van de werkloosheid is te danken
aan een betere beheersing van de verspreiding
van het virus en een snelle vaccinatiecampagne. Sinds begin 2022 is het aantal COVID-19gevallen, ziekenhuisopnames en sterfgevallen
in de VS gedaald en lijkt de epidemie onder

controle te zijn. Tegelijkertijd is de vaccinatiecampagne sneller gevorderd dan verwacht. In
maart 2022 had bijna 90% van de Amerikaanse
bevolking van 18 jaar of ouder ten minste één
dosis van een COVID-19-vaccin gekregen.

Bron: Centers for Disease and Control, Maart 2022
https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#trends_dailytrendscases

Stand van zaken: vaccinatie in de Verenigde Staten
Gevaccineerde personen

Minstens 1 dosis

Volledig gevaccineerd

Totaal

253.629.644
hetzij 76,4% van de totale Amerikaanse bevolking

215.677.777
hetzij 65% van de totale Amerikaanse bevolking

Personen ≥ 18 jaar

226.951.348
hetzij 87,9% van de personen ≥ 18 jaar

193.643.363
hetzij 75% van de personen ≥ 18 jaar

Personen ≥ 65 jaar

56.119.837
hetzij 95% van de personen ≥ 65 jaar

48.631.493
hetzij 88,8% van de personen ≥ 65 jaar

Bron: Centers for Disease and Control, Maart 2022
https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#vaccinations
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Als gevolg daarvan heeft de Amerikaanse
economie zich sterker kunnen herstellen. Het
herstel was ook te danken aan de aanzienlijke fiscale stimuleringsmaatregelen die de
Amerikaanse autoriteiten hebben genomen
om financiële bijstand te verlenen aan werklozen en aan ondernemingen in moeilijkheden.
In de VS dreigde de pandemie de bestaande
ongelijkheden tussen sociale groepen (jongeren, minder geschoolde werknemers) en etnische en raciale groepen (Afro-Amerikanen,
Latino’s en Hispanics, Amerikaanse Indianen
en Native Alaskans) te verergeren. De regering
heeft dan ook alles in het werk gesteld om het
effect van de met het coronavirus samenhangende economische crisis op kwetsbare huishoudens te verzachten, onder meer door geld
over te maken aan de meest behoeftigen en
door de verhoging van de werkloosheidsuitkeringen via het American Rescue Plan.
Het American Rescue Plan, dat half maart 2021
door het Amerikaanse Congres werd goedgekeurd, omvatte maatregelen voor uitgaven
ten belope van ongeveer 8,5% van het BBP:

22

•

De betaling van 1.400 dollar aan
Amerikaanse werknemers met een jaarinkomen van minder dan 75.000 dollar

•

De toekenning van werkloosheidsuitkeringen tot september 2021

•

Verhoging van de belastingvermindering
voor kinderen tot 3.000 dollar per kind
ouder dan 6 jaar en 3.600 dollar per kind
jonger dan 6 jaar, van de belastingvermindering voor inkomsten tot 1.502 dollar
per persoon zonder kinderen, en van de
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belastingvermindering voor kinderen en
afhankelijke personen tot 4.000 dollar voor
één persoon en 8.000 dollar voor twee of
meer afhankelijke personen
•

Steun voor kleine bedrijven (subsidies, leningen en noodinvesteringen)

•

Financiële bijstand aan sub-nationale
overheden en scholen ter ondersteuning
van hun herstel

•

Verlaging van de ziekteverzekeringspremies voor gezinnen met een laag inkomen
en verlenging van de ziekteverzekeringsdekking tot september 2021 voor mensen
die hun baan zijn kwijtgeraakt

Voor meer informatie zie:
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2021/03/American-Rescue-Plan-FactSheet.pdf
De groei van het Amerikaanse BBP is in 2021
dan ook sterk versneld en zal dat ook in 2022
blijven doen, aangezien een geleidelijke versoepeling van de lockdown-maatregelen in
combinatie met een doeltreffende vaccinatiecampagne en fiscale en monetaire steunmaatregelen het inkomen (en dus de consumptie) van de Amerikaanse huishoudens in
staat stellen snel te groeien. Bovendien zou
de Amerikaanse arbeidsmarkt zich dit jaar
geleidelijk moeten herstellen en de werkloosheidsgraad zich stabiliseren omdat de
werkgelegenheid in alle sectoren sterk toeneemt. Tenslotte zal de heropening van de
Amerikaanse economie, gekoppeld aan de
grootschalige vaccinatie van de bevolking
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en de bestrijding van het virus in de belangrijkste partnereconomieën, een herstel van de
export mogelijk maken. Er dient evenwel op
gewezen te worden dat de oorlog in Oekraïne
niettemin de wereldeconomie door mekaar
zou kunnen schudden en zo de Amerikaanse
groei zou kunnen vertragen.

geëxploiteerd, zoals landbouw, bosbouw, visserij en jacht. Volgens de Wereldbank was de
primaire sector in 2019 goed voor 0,92% van
het Amerikaanse BBP. Ter vergelijking: mondiaal is de primaire sector goed voor 3,5% van
het BBP. De bijdrage van de primaire sector
aan de Amerikaanse groei was in 2019 dan
ook zeer gering. Gezien de ontwikkeling van
deze sector in de afgelopen twintig jaar zal
het aandeel van de primaire sector in het
Amerikaanse BBP in de komende jaren waarschijnlijk minimaal blijven.

VERDELING VAN HET BBP PER SECTOR
De primaire sector omvat alle activiteiten
waarbij natuurlijke hulpbronnen worden

Landbouw, bosbouw en visserij, toegevoegde waarde
(in % van het BBP)
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De secundaire sector omvat alle activiteiten die erop gericht zijn een grondstof om
te zetten in een eindproduct. In de hierop
volgende grafiek komt het overeen met de
International Standard Industrial Classification
of All Economic Activities (ISIC) 10-45 en omvat
het de toegevoegde waarde in de mijnbouw,

de verwerkende industrie, de bouwnijverheid
en de sectoren van elektriciteit, water en gas.
Zo was de secundaire sector in 2019 goed
voor 18,16% van het totale Amerikaanse BBP.
Wereldwijd is het aandeel van de secundaire
sector groter en bedraagt het 24,9%.
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Zoals uit de grafiek op de volgende pagina
blijkt, is het aandeel van de secundaire sector
in het Amerikaanse BBP de afgelopen twintig jaar (2000-2019) gedaald. Deze tendens
was in 2020 en 2021 nog sterker, aangezien
vooral de verwerkende industrie in de VS de
gevolgen van de coronapandemie heeft
gevoeld. Samen met productieverminderingen en geannuleerde orders veroorzaakten
de gedwongen sluitingen aan het begin van
de pandemie een aanzienlijke daling van de
werkgelegenheid in de verwerkende industrie.
Deze verstoring bleek uit de index van de
Amerikaanse industriële productie (INDPRO),
een economische indicator die de feitelijke
productie meet van alle in de VS gevestigde
installaties in de industrie, mijnbouw en elektrische en gasnutsbedrijven. In de maanden
januari en februari 2020, vóór de pandemie,
stond de index op 101. Na het uitbreken van de
pandemie is het indexcijfer van de industriële
productie in april 2020 echter gedaald tot 84.
Eind 2021 had de index voor de industriële productie in de VS zich echter hersteld en was het
productieniveau tot iets boven 100 gestegen.
De pandemie heeft producenten er ook toe
aangezet zich nog beter te wapenen tegen
bedrijfsstoringen en hun veerkracht te vergroten. Door te blijven investeren in digitale initiatieven in hun hele productieproces en toeleveringsnetwerk, zullen producenten in staat
zijn te reageren op verstoringen als gevolg van
de pandemie en veerkracht op te bouwen. In
die zin moeten producenten nagaan hoe digitale kopieën (van producten, processen en/
of productieomgevingen) van nut kunnen zijn
om de productievolumes op peil te houden tijdens een verstorende gebeurtenis en zo hun
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van werken. Producenten zoeken daarom
naar manieren om het werk, het personeelsbestand en de werkplek te reorganiseren om
verstoringen en perioden van onzekerheid
te beheersen. Zo kunnen in de komende jaren hybride modellen voor hun productie- en
niet-productieprocessen worden ontwikkeld.

veerkracht en flexibiliteit te ondersteunen.
Ontwrichtingen in de verwerkende industrie
hebben ook de behoefte aan een grotere
flexibiliteit van arbeidskrachten doen toenemen. De meerderheid van de leidinggevende
verwerkende bedrijven zal waarschijnlijk niet
terugvallen op pre-pandemische manieren

Industrie (incl. bouwsector), toegevoegde waarde (in % van het BBP)
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De tertiaire sector, de sector van de economie die diensten produceert en levert, is de
belangrijkste sector in de gehele Amerikaanse
economie. In twintig jaar tijd is het belang
ervan met 5% toegenomen. Sinds 2009 is de
dienstensector goed voor meer dan driekwart
van het Amerikaanse BBP (77,31% in 2019). Ter
vergelijking: het aandeel van de dienstensector in de economie van concurrent China
bedroeg in 2019 slechts 54,27%, terwijl op

wereldschaal de dienstensector in datzelfde
jaar 65% bereikte.
Zoals in de meeste ontwikkelde economieën heeft de dienstensector in de VS dus de
primaire en secundaire sector als de grootste sector van de economie overschaduwd.
Het omvat bedrijfstakken zoals informatie- en
communicatietechnologie (ICT), professionele en zakelijke dienstverlening, financiële,
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verzekerings- en vastgoeddiensten, internettechnologie (IT) en softwaretechnologie, gezondheidszorg, vrije tijd en reizen, en media en
ontspanning.
Aangewakkerd door de snelle technologische
vooruitgang en verbeteringen in de communicatie, zijn deze dienstverlenende sectoren snel
gegroeid. We zijn op het punt gekomen dat
vervaardigde producten nu hybride van aard
zijn en vaak worden gebundeld met diensten.
Goederen hebben immers steeds meer diensten nodig om te kunnen functioneren. Deze
hybridisering wordt mogelijk gemaakt door AI
en machinaal leren (zie punt 3.1).
Een goed voorbeeld van hybridisering van
vervaardigde producten zijn de iPhones van
Apple. Nu de iPhone-verkopen stilaan hun limiet hebben bereikt, is de omzetgroei van
Apple steeds meer toegespitst op gebundelde diensten, zoals abonnementen op Apple
Pay, Apple Music, Apple Store, AppleCare+,
enz. Voor het merk Apple zijn diensten dus een
steeds grotere bron van inkomsten. Een ander
voorbeeld is de Amerikaanse multinationale
technologieonderneming IBM, waarvan de
groei aanvankelijk gebaseerd was op de vervaardiging van computer hardware, maar later verschoof naar informatiediensten.
Ook Amerikaanse steden waar ooit de verwerkende industrie heerste, zijn het bewijs van
deze paradigmaverschuiving naar een op
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diensten gebaseerde economie. Pittsburgh,
ooit het centrum van de wereldwijde staalproductie, is omgevormd tot een centrum van de
Amerikaanse diensteneconomie gericht op
geneeskunde, toerisme, bankwezen en technologie. Soortgelijke veranderingen hebben
zich voorgedaan in Chicago, dat van een
centrum voor vleesverwerkende industrie en
landbouwmachines is uitgegroeid tot een financieel centrum, en in Buffalo, New York, dat
ooit deel uitmaakte van de Rust Belt maar nu
onderdeel is van de Byte Belt dankzij het grote
aantal hightechbedrijven dat er floreert.
Volgens Amerikaanse inkoop- en bevoorradingsverantwoordelijken in het laatste Services
ISM® Report On Business® is de economische
activiteit in de dienstensector in januari 2022
voor de 20 e achtereenvolgende maand toegenomen, na een krimp van twee maanden
in april en mei 2020 en 122 maanden van groei
die aan die twee maanden voorafgingen. Het
expansietempo in de dienstensector blijft hoog
en de dienstensector zal de Amerikaanse groei
waarschijnlijk blijven ondersteunen. Sommige
dienstverlenende sectoren zullen de economie immers een broodnodige stimulans voor
duurzame groei kunnen geven.
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Diensten, toegevoegde waarde (in % van het BBP)
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2.1.2 INFLATIE
Inflatie is de algemene stijging van de prijzen
van goederen en diensten in een bepaalde
periode. Het wordt ook wel een stijging van
de kosten van levensonderhoud of een daling van de koopkracht genoemd. In 2021 bedroeg de inflatie in de VS 4,3%. Ter vergelijking:
de inflatie in Europa bedroeg in hetzelfde jaar
2,4% en die in de rest van de wereld 4,3%.

Tijdens de afgelopen twintig jaar is de inflatie
in de VS vrij stabiel geweest, schommelend
tussen -0,3% en 3,8%. Tijdens deze periode was
de grootste opstoot van de inflatie in 2008 met
een piek van 3,8%, gevolgd door een daling
van de inflatie tot -0,3% in 2009, het enige jaar
waarin de inflatie negatief was. Volgens de
prognoses van het IMF zal de inflatie in de VS
zich tegen 2025 stabiliseren op ongeveer 2,5%.

Inflatiecijfer in de Verenigde Staten, gemiddelde consumptieprijzen (jaarlijkse procentuele
verandering)
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Net als in België is de consumentenprijsindex
(CPI) de meest gebruikte economische indicator om de inflatie in de Verenigde Staten te
meten. De CPI meet de verandering in de prijs
van goederen en diensten die door huishoudens worden gekocht en is een belangrijke
waarde voor het berekenen van de inflatie in
de VS en de gezondheid van de economie.
Het Amerikaanse Bureau of Labor Statistics
(BLS) is verantwoordelijk voor de berekening
van de Amerikaanse CPI en definieert deze
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als «een maatstaf voor de gemiddelde verandering in de tijd van de door stedelijke consumenten betaalde prijzen voor een mand
consumptiegoederen en -diensten». Voor de
berekening van de Amerikaanse CPI kijkt de
BLS naar goederen en diensten in acht brede
categorieën: voeding en drank, huisvesting,
kleding, vervoer, medische zorg, ontspanning,
onderwijs, en andere goederen en diensten.
De verzamelde gegevens worden vervolgens
samengevoegd om te vergelijken hoeveel
een consument een maand of een jaar later
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zou betalen voor diezelfde mand van goederen en diensten.
Onderstaande grafiek toont de procentuele
verandering over een periode van 12 maanden van de consumentenprijsindex of het
maandelijkse inflatiecijfer voor goederen en
diensten in de VS. Terwijl ‘s werelds grootste
economie zich probeert te herstellen van de
coronacrisis, bereikte de Amerikaanse inflatie
in januari 2022 het hoogste percentage sinds
februari 1982, toen de prijzen van goederen
en diensten met 7,5% stegen in vergelijking met
januari 2021. De redenen voor deze hoge inflatie zijn onder meer verstoringen van de toeleveringsketens als gevolg van de coronapandemie en de sterke consumentenvraag naar
goederen na de heropening van de economie
in 2021. De lonen van de consumenten stijgen

wel, maar niet zo snel als de consumptieprijzen.

Om de hoge inflatie te bestrijden, heeft de
Amerikaanse centrale bank, de Federal
Reserve Board (de Fed), daarom op 16 maart
besloten haar belangrijkste rentetarieven met
een kwart punt te verhogen. De belangrijkste
rentetarieven, die tussen 0 en 0,25% lagen,
liggen nu tussen 0,25 en 0,50%. Hoewel de
Amerikaanse centrale bank in eerste instantie koos voor een gematigde verhoging, zou
ze een tweede keer kunnen ingrijpen om de
inflatie onder controle te houden, zoals Fedvoorzitter Jerome Powell verklaarde: “Als we
tot de conclusie komen dat het gepast is om
agressiever op te treden door de beleidsrente
tijdens een of meer bijeenkomsten met meer
dan 25 basispunten te verhogen, zullen we dat
doen.”

Bron: U.S. Bureau of Labor Statistics

AGENTSCHAP VOOR BUITENLANDSE HANDEL

29

2.1.3 RENTEVOET

stimuleert. Anderzijds kan de Fed, als de economie te snel groeit en de inflatie toeneemt,
de rente verhogen om de bestedingen en het
lenen te beperken (wat zij op 16 maart 2022
heeft gedaan toen zij haar beleidsrente met
een kwart punt verhoogde, zie hierboven).

De Amerikaanse centrale bank, de Federal
Reserve Board (de Fed), is verantwoordelijk
voor de handhaving van de stabiliteit van het
Amerikaanse financiële stelsel. Het beoogt een
maximale werkgelegenheid, stabiele prijzen en
gematigde langetermijnrentevoeten te garanderen. De Fed vervult ook tal van andere functies, waaronder: het beheren van de nationale
geldhoeveelheid door middel van monetair
beleid, het uitoefenen van toezicht op en het
reguleren van particuliere banken, het versterken van de positie van de Verenigde Staten in
de wereldeconomie, en het voorkomen of oplossen van bankpaniek.

Een stijging of daling van de basisrente brengt
dus een cascade van reacties teweeg die niet
alleen van invloed zijn op andere banktarieven
op korte en lange termijn (hypothecair krediet,
leningen, spaarrente, enz.), maar ook op de
wisselkoersen en verschillende macro-economische indicatoren zoals de werkgelegenheidsgraad en de consumptieprijzen.
Als reactie op de pandemie heeft de Fed besloten om het doelbereik voor de federal funds
rate te handhaven op 0,00%-0,25%. De laatste
keer dat een dergelijke maatregel werd genomen was in december 2008, als reactie op de
financiële crisis. Het tarief bleef vervolgens tot
december 2015 op dit niveau. Door dit doelbereik ongewijzigd te laten in het licht van de
verwoestende economische gevolgen van de
gezondheidscrisis, verbindt de Fed zich ertoe
alle instrumenten waarover zij beschikt in te zetten om het economisch herstel in het huidige
tempo te ondersteunen.

Wanneer naar de Amerikaanse rentevoet
wordt verwezen, wordt vaak de Federal Funds
Rate bedoeld, d.w.z. het rentetarief dat banken
elkaar in rekening brengen voor het dagelijks
lenen van fondsen van de Federal Reserve.
De Fed gebruikt de rentetarieven dus als hefboom om de economie te doen groeien of,
omgekeerd, af te remmen. Als de economie
vertraagt, verlaagt zij de rentevoeten zodat bedrijven geld kunnen lenen, investeren en banen
creëren tegen lagere kosten. Lagere rentevoeten stellen de consumenten ook in staat meer
te lenen en uit te geven, wat de economie

Federal funds rate - Historische gegevens van de jaarlijkse prestaties
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2.1.4 DE MACHT VAN DE US DOLLAR
EN DE WISSELKOERS

stabiliteit te verschaffen na de Grote Depressie
van de jaren dertig.

Sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog
is de dollar de belangrijkste valuta ter wereld.
Het is de meest aangehouden reservevaluta
en de meest gebruikte valuta voor internationale handel en transacties. Ook belangrijke
grondstoffen zoals olie worden hoofdzakelijk
in Amerikaanse dollars gekocht en verkocht.
Factoren die bijdragen tot de dominantie van
de dollar zijn onder meer zijn stabiele waarde,
de omvang van de Amerikaanse economie
en het geopolitieke gewicht van de VS.

Tegen de jaren 1960 beschikten de Verenigde
Staten echter niet langer over voldoende
goud om de dollars te dekken die buiten de
Verenigde Staten in omloop waren, waardoor
de vrees ontstond dat de goudreserves van de
VS zouden opdrogen. Na vergeefse pogingen
om het systeem te redden, schortte President
Richard Nixon in 1971 de converteerbaarheid
van de dollar naar goud op, wat het begin van
het einde van het wisselkoersstelsel van Bretton
Woods betekende.

De centrale positie van de dollar in de wereldeconomie levert de Verenigde Staten ook
bepaalde voordelen op, zoals het feit dat zij
gemakkelijker geld kunnen lenen in het buitenland en de reikwijdte van Amerikaanse financiële sancties kunnen uitbreiden. Andere
valuta’s, waaronder de euro en de Chinese
renminbi, liggen vandaag de dag nog steeds
ver achter op de dollar in het wereldwijde gebruik, en het leiderschap van de dollar in de
internationale handel en financiën zou ervoor
moeten zorgen dat de dollar de meest aantrekkelijke valuta blijft.

In 1973 werd het huidige systeem van zwevende wisselkoersen ingevoerd. Vandaag de dag
beheren veel landen nog steeds hun wisselkoersen door deze slechts binnen een bepaalde marge te laten fluctueren of door de waarde van hun munt te koppelen aan een andere
munt, zoals de dollar.

DE BRETTON WOODS-AKKOORDEN
Historisch gezien werd de status van de dollar als
de reservevaluta van de wereld in de nasleep
van de Tweede Wereldoorlog vastgelegd in de
Overeenkomst van Bretton Woods van 1944.
In Bretton Woods in New Hampshire werd een
wisselkoerssysteem opgezet waarbij elk land de
waarde van zijn valuta afstemde op de dollar,
die op zijn beurt converteerbaar was in goud.
Dit systeem was bedoeld om economische

DE RESERVEVALUTA VAN DE WERELD
Een reservevaluta is een vreemde valuta die
een centrale bank of schatkist aanhoudt als
deel van de officiële externe reserves van het
land. De meeste landen willen hun reserves
aanhouden in een valuta met open financiële
markten om een aantal redenen, zoals het opvangen van economische schokken, het betalen van importverrichtingen, het terugbetalen
van schulden en het matigen van de waarde
van de eigen valuta.
De Amerikaanse dollar is veruit de meest aangehouden reservevaluta en is goed voor bijna
60% van de mondiale deviezenreserves. Dit
komt omdat veel landen geen geld kunnen
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lenen of voor buitenlandse goederen niet kunnen betalen in hun eigen valuta - veel internationale handel wordt immers gedreven in
dollars - en dus reserves moeten aanhouden
om tijdens een crisis voor een gestage aanvoer van importgoederen te zorgen en om
crediteuren te garanderen dat hun schuld in
vreemde valuta kan worden afbetaald.

de mondiale deviezenreserves. Aangezien de
EU qua economische omvang de VS evenaart,
meer exporteert en een sterke centrale bank
en financiële markten heeft, is haar munt een
geloofwaardige uitdager van de dollar. Veel
deskundigen zijn het er echter over eens dat
de dollar niet snel zal worden ingehaald als ‘s
werelds belangrijkste reservevaluta.

De euro is de op één na meest gebruikte reservevaluta en is goed voor iets meer dan 20% van

Aandeel van reservevaluta's, eerste trimester 2021
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WISSELKOERS EUR/USD
Zoals bijna alle munteenheden kan ook de
dollar worden omgezet in andere munteenheden, afhankelijk van de waarde van elke
munteenheid. Aangezien de dollar een belangrijke reservevaluta is en een van de meest
verhandelde valuta’s op de valutamarkt (forex), schommelt de waarde ervan onder meer
afhankelijk van het economische klimaat in de
Verenigde Staten, met inbegrip van de door
de Fed vastgestelde referentierente of de
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kracht van de Amerikaanse economie.
Tegenwoordig is de USD/EUR het meest verhandelde valutapaar ter wereld, omdat het een
combinatie van twee van ‘s werelds grootste
economieën vertegenwoordigt. Zij wordt beïnvloed door factoren die van invloed zijn op
de waarde van de euro en/of de Amerikaanse
dollar ten opzichte van elkaar en ten opzichte
van andere valuta’s.

ECONOMISCHE GEGEVENS

De grafiek hierboven laat zien hoeveel
Amerikaanse dollars nodig zijn om één euro
te kopen. Een hoge euro-dollar wisselkoers
betekent dat de dollar zwakker is ten opzichte
van de euro, terwijl een lage euro-dollar wisselkoers betekent dat de dollar sterker is ten
opzichte van de euro.
Sinds de lancering van de euro op 1 januari
1999 heeft de Europese munt minder dan twee

jaar lang een waarde van minder dan één
dollar gehad (2000-2002, voordat de euro officieel als munt werd geïntroduceerd). De euro
bereikte zijn hoogste dollarwaarde op 22 april
2008, toen de VS hard werd getroffen door de
subprime-crisis. Op dat moment noteerde de
Europese munt tegen 1,60 dollar. Sinds de pandemie schommelt de euro tussen ongeveer
1,10 en 1,20 dollar.
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2.2 BUITENLANDSE HANDEL

2.2.1 AMERIKAANSE BUITENLANDSE
HANDEL ONDER HET TIJDPERK BIDEN
De Verenigde Staten zijn een belangrijke
macht op het wereldtoneel en een leider op
het vlak van buitenlandse handel. Geen enkel ander land heeft het multilaterale handelsstelsel zo ingrijpend vormgegeven als de
Verenigde Staten, die op dit moment de grootste economie ter wereld zijn en het grootste
land van herkomst en bestemming van directe
buitenlandse investeringen (DBI).
Sedert het einde van de Tweede Wereldoorlog
heeft de Amerikaanse handelspolitiek er immers in het algemeen naar gestreefd de economische groei en het concurrentievermogen
van de VS te bevorderen door de belemmeringen voor de internationale handel en
buitenlandse investeringen te verminderen;
door bevordering van een open, transparant
en niet-discriminerend multilateraal handelsstelsel dat onder meer gebaseerd is op de regels van de Wereldhandelsorganisatie (WTO)
- waarvan non-discriminatie en transparantie
tot de kernbeginselen behoren en waarvan
de overeenkomsten betrekking hebben op de
handel in goederen en diensten, het wegnemen van tarifaire en niet-tarifaire belemmeringen en het vaststellen van regels voor kwesties
zoals intellectuele-eigendomsrechten en geschillenbeslechting; door handhaving van de
handelsverbintenissen van de partnerlanden
en de handelswetten van de VS; en door bijstand aan Amerikaanse bedrijven en werknemers die te lijden hebben onder «oneerlijke»
buitenlandse handelspraktijken en handelsliberalisering.
Dit handelsbeleid is nog steeds het beleid dat
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door Joe Biden wordt verdedigd en stelt de
Verenigde Staten nog steeds in staat uitstekende handelsbetrekkingen te onderhouden met
enkele historische partners, zoals de Europese
Unie, haar belangrijkste handelspartner. De
agenda voor het handelsbeleid van de nieuwe Amerikaanse president is ook een sleutelelement in het economisch herstel na de
coronapandemie. Centraal op de handelsagenda onder Biden staat namelijk de ontwikkeling en versterking van veerkrachtige toeleveringsketens om ervoor te zorgen dat de VS
beter voorbereid zijn op toekomstige crisissen
(onder meer op het gebied van de volksgezondheid). Daarnaast zal het handelsbeleid
ook op doordachte wijze de kansen en uitdagingen van de digitale economie aanpakken
en voorbereidingen treffen voor een eventuele toekomstige verstoring van het wereldwijde
handelsstelsel.
Ten slotte is de agenda voor het handelsbeleid van de nieuwe regering-Biden onlosmakelijk verbonden met het programma «Build
Back Better», dat voorziet in 1,75 biljoen dollar
aan financiering voor ambitieus economisch,
sociaal en milieubeleid. Het programma «Build
Back Better» omvat grote investeringsplannen
om de infrastructuur van het land te moderniseren en de grootste financiële inspanning in
de strijd tegen klimaatverandering in de geschiedenis van de VS.
Na op vrijdag 19 november 2021 door het Huis
van Afgevaardigden te zijn goedgekeurd,
werd de goedkeuring van het «Build Back
Better»-plan in de Senaat echter voor onbepaalde tijd uitgesteld als gevolg van de onenigheid van de Democratische senator Joe
Manchin, die deze investeringen te hoog vond
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in een periode van hoge inflatie. Aangezien
de Senaat perfect evenredig verdeeld is tussen het Democratische en het Republikeinse
kamp (50 senatoren elk), heeft elke senator in
feite wat neerkomt op een vetorecht over elk
wetsontwerp indien het andere kamp de gelederen sluit. Tot dusver is er geen duidelijk tijdschema voor de goedkeuring van Build Back
Better in de Senaat. Het zal vrijwel zeker moeten worden herzien om alle Democratische
senatoren tegemoet te komen. Het ziet er zelfs
naar uit dat het een andere naam zal krijgen:
«Building a Better America», zoals de president
tijdens zijn eerste State of the Union op 1 maart
2022 heeft gezegd.
DE HANDELSPOLITIEKE
REGERING-BIDEN

AGENDA

VAN

DE

Met zijn handelsagenda hoopt president Biden
bij te dragen tot een sterk binnenlands herstel en tegelijk toekomstige marktkansen voor
Amerikaanse bedrijven veilig te stellen, onder
meer door internationale markten te openen. Via bilaterale en multilaterale contacten
streeft de regering-Biden naar een consensus
over de wijze waarop het handelsbeleid de
economische crisis in de gezondheidszorg kan
aanpakken, duurzame toeleveringsketens kan
versterken, oneerlijke handelspraktijken kan beëindigen, regelgevingsarbitrage kan ontmoedigen en innovatie kan bevorderen.

•

De handelsagenda zal binnenlandse investeringen ondersteunen die zorgen voor onmiddellijke toegang tot de noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen voor werknemers
in de frontlinie. Bovendien zal het handelsbeleid van de regering-Biden de veerkracht op
lange termijn bevorderen van de toeleveringsketen voor apparatuur en benodigdheden
die essentieel zijn voor de bescherming van
de volksgezondheid in de Verenigde Staten.
Het handelsbeleid zal ook het bredere economische herstel ondersteunen door bedrijven,
waaronder kleine en middelgrote bedrijven,
te helpen producten van wereldklasse te creëren voor uitvoer naar buitenlandse markten.
•

Werknemers in het centrum van het handelsbeleid plaatsen

Als essentieel onderdeel van de Build Back
Better-agenda moet het Amerikaanse handelsbeleid werknemers beschermen en mondiger maken, groei stimuleren en leiden tot
betere economische resultaten voor alle
Amerikanen. Onder de regering-Biden zullen
de werknemers dus een stem hebben in de
vormgeving van het handelsbeleid.
•

Prioritaire handelsmaatregelen opgesteld om
een einde te maken aan de pandemie en de
Amerikaanse economie te versterken door middel van een eerlijk internationaal handelsstelsel
dat inclusieve economische groei bevordert
en de universele waarden van de Verenigde
Staten weerspiegelt, zijn:

De bestrijding van de COVID-19-pandemie
en de versterking van de Amerikaanse
economie

Een ecologisch en klimatologisch duurzame wereld ondersteunen

De handelsagenda van de VS is erop gericht
te onderhandelen over strenge milieunormen,
die van essentieel belang zijn in de strijd tegen
klimaatverandering, en deze toe te passen.
Deze normen zullen onder meer betrekking
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hebben op het bevorderen van een duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen en
het voorkomen van schadelijke milieupraktijken. De Verenigde Staten zullen ook hun sterke
bilaterale en multilaterale handelsbetrekkingen als hefboom kunnen gebruiken om deze
handelsaanpak uit te breiden en de wereldwijde klimaatambitie te verhogen.
•

Bevordering van raciale gelijkheid en ondersteuning van achtergestelde gemeenschappen

De handelsagenda van de VS zal binnenlandse initiatieven ondersteunen om structurele
sociale en economische belemmeringen voor
gelijkheid en economische kansen uit de weg
te ruimen. De Verenigde Staten trachten dezelfde doelstellingen na te streven in hun onderhandelingen met handelspartners.
•

China’s dwingende en oneerlijke economische handelspraktijken aanpakken
door middel van een alomvattende strategie

De regering-Biden is van mening dat de dwingende en oneerlijke handelspraktijken van
China schadelijk zijn voor de arbeiders in de
VS, een bedreiging vormen voor hun technologische voorsprong, de veerkracht van hun
toeleveringsketen verzwakken en hun belangen ondermijnen.
De regering-Biden is vastbesloten alle beschikbare middelen in te zetten om de oneerlijke
handelspraktijken van China te bestrijden, die
Amerikaanse werknemers en bedrijven schade blijven berokkenen. Deze schadelijke acties omvatten China’s tarifaire en niet-tarifaire
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belemmeringen voor de markttoegang, door
de overheid gesponsorde programma’s voor
dwangarbeid, overcapaciteit in vele sectoren, industrieel beleid dat gebruik maakt van
oneerlijke subsidies en invoersubstitutie bevordert, en uitvoersubsidies (onder meer via exportfinanciering). Daarnaast is de regering-Biden ook van plan de strijd aan te binden met
gedwongen technologieoverdracht, illegale
verwerving van en inbreuk op intellectuele eigendom van de VS, censuur en andere beperkingen op het internet of de digitale economie. Tenslotte zal het niet langer getolereerd
worden dat Amerikaanse bedrijven in China
niet dezelfde behandeling krijgen als Chinese
bedrijven in de VS.
•

Partnerschappen opbouwen met vrienden en bondgenoten

De regering-Biden zal ernaar streven partnerschappen en allianties met partners opnieuw
op te bouwen en het Amerikaanse leiderschap in de wereld te herstellen. Daarnaast zal
de regering-Biden zich opnieuw engageren in
internationale organisaties en een leidende rol
spelen in de Wereldhandelsorganisatie (WTO).
•

Verdediging van Amerikaanse boeren,
veetelers, voedselproducenten en vissers

De regering-Biden is vastbesloten op te komen voor de Amerikaanse boeren, veetelers,
voedselproducenten en vissers door een meer
inclusief handelsbeleid te voeren dat op alle
producenten is afgestemd. De handelsagenda zal erop gericht zijn de kansen op de wereldmarkt voor Amerikaanse landbouwers,
veetelers, voedselproducenten en vissers uit
te breiden en zal hen verdedigen door de
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wereldwijde regels voor handel in landbouwproducten te handhaven.
•

Bevordering van
groei in de wereld

billijke

economische

De regering-Biden is vastbesloten het mondiale leiderschap van de VS aan te wenden
om de economische stabiliteit te bevorderen en de armoede in ontwikkelingslanden
terug te dringen. De handelsagenda speelt
een belangrijke rol bij het creëren van economische kansen in het buitenland. Het louter
verlenen van een grotere markttoegang aan
Amerikaanse bedrijven zal op zichzelf echter
niet leiden tot een billijke economische groei
of een versterking van de positie van werknemers bij de handelspartners van de Verenigde
Staten.

Andere handelsdoelstellingen zijn daarentegen een voortzetting van de vorige regering.
China, bijvoorbeeld, blijft de grootste zorg
voor de handelsagenda van de VS. President
Biden ziet China ook als een systemische rivaal die een bedreiging vormt voor de nationale veiligheid en de Amerikaanse werkgelegenheid. Naast handelskwesties staat
de regering-Biden openlijk kritisch tegenover
China’s expansionisme in de Indo-Pacifische
regio, de schendingen van de mensenrechten in Xinjiang en de toenemende autoritaire
repressie in Hongkong en Taiwan. De nieuwe
Amerikaanse regering zal echter voorzichtiger
zijn in haar repressieve gebruik van tarieven
tegen China en zal in haar betrekkingen met
China opnieuw de rangen trachten te sluiten
met historische handelspartners zoals de EU.
VRIJHANDELSAKKOORDEN

•

Ervoor zorgen dat de regels worden nageleefd

De regering-Biden zal optreden wanneer haar
handelspartners de handelsregels overtreden.
Strikte handhaving van de internationale handelsregels is van essentieel belang om ervoor
te zorgen dat elke handelspartner zijn verbintenissen nakomt en dat «het handelsbeleid
van de VS ten goede komt aan Amerikaanse
werknemers, producenten, boeren, bedrijven,
gezinnen en gemeenschappen».
Sommige doelstellingen van de handelspolitieke agenda van de regering-Biden zijn
geheel nieuw, zoals de nadruk op milieu- en
klimaatbeleid of zelfs de bevordering van
sociale rechtvaardigheid als doel van het
Amerikaanse handelsbeleid.

Vrijhandelsakkoorden (FTA’s) helpen de wereldwijde marktkansen voor Amerikaanse producenten en exporteurs te vergroten. Momenteel
hebben de VS 14 vrijhandelsovereenkomsten
met 20 landen die over het algemeen verder
gaan dan de WTO-verbintenissen. Deze bilaterale en multilaterale handelsovereenkomsten
regelen de markttoegang en stellen de regels
vast voor het opheffen van handelsbelemmeringen, het verlagen of afschaffen van douanetarieven en het bevorderen van investeringen en economische groei.
1. De United States-Australia Free Trade
Agreement (AUSFTA) is op 1 januari 2005 in
werking getreden. Meer dan 15 jaar na de implementatie van de overeenkomst is de handel in goederen en diensten tussen de twee
landen bijna verdubbeld.
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2. De United States-Bahrain Free Trade
Agreement, die op 11 januari 2006 in werking is getreden, creëert exportmogelijkheden voor de Verenigde Staten en banen voor
Amerikaanse boeren en arbeiders. De overeenkomst ondersteunt ook de economische
en politieke hervormingen van Bahrein en versterkt de handelsbetrekkingen met een van
de economische leiders van de Perzische Golf.
Op de eerste dag van de inwerkingtreding
van de overeenkomst was 100% van de bilaterale handel in industrie- en consumptiegoederen reeds vrij van rechten. Als gevolg van
de vrijhandelsovereenkomst hebben landbouwers uit de VS hun uitvoer van landbouwproducten naar Bahrein aanzienlijk opgevoerd.
Bovendien heeft Bahrein zijn dienstenmarkt
volledig opengesteld, waardoor aanzienlijke
nieuwe kansen zijn ontstaan voor financiële
dienstverleners en Amerikaanse bedrijven die
diensten aanbieden op het gebied van telecommunicatie, audiovisuele media, koeriersdiensten, distributie, gezondheidszorg, architectuur en engineering.
3. Op 5 augustus 2004 hebben de Verenigde
Staten met vijf Midden-Amerikaanse landen (Costa Rica, El Salvador, Guatemala,
Honduras en Nicaragua) en de Dominicaanse
Republiek de Dominican Republic-Central
America-United States Free Trade Agreement
(CAFTA-DR) ondertekend. CAFTA-DR heft tarieven op, opent markten, vermindert belemmeringen voor de handel in diensten en bevordert transparantie, welvaart en stabiliteit
in de gehele regio. Met dank aan CAFTA-DR
zijn de export- en investeringsmogelijkheden van de VS in Midden-Amerika en de
Dominicaanse Republiek blijven toenemen.
Alle partijen hebben zich ertoe verbonden de
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handelsfacilitering, de regionale toeleveringsketens en de uitvoering van de overeenkomst
te versterken.
4. De United States-Chile Free Trade
Agreement, die op 1 januari 2004 in werking is
getreden, voorziet in de afschaffing van douanetarieven en de openstelling van markten,
de vermindering van belemmeringen voor
de handel in diensten, de bescherming van
intellectuele eigendom, transparantie van de
regelgeving, non-discriminatie in de handel in
digitale producten, de handhaving van mededingingswetten die oneerlijke handelspraktijken verbieden, en de effectieve handhaving
van arbeids- en milieuwetgeving. Met ingang
van 1 januari 2015 komen alle goederen uit de
Verenigde Staten Chili belastingvrij binnen.
5. De
United
States-Colombia
Trade
Promotion Agreement (CTPA) is op 15 mei 2012
in werking getreden. De CTPA is een alomvattende vrijhandelsovereenkomst die voorziet in de afschaffing van douanetarieven en
handelsbelemmeringen voor Amerikaanse
diensten, waaronder financiële diensten. De
overeenkomst bevat ook belangrijke maatregelen inzake douaneadministratie en handelsbevordering, technische handelsbelemmeringen, overheidsopdrachten, investeringen,
telecommunicatie,
elektronische
handel,
intellectuele-eigendomsrechten, en arbeidsen milieubescherming. De US International
Trade Commission (USITC) gaat ervan uit dat
de tariefverlagingen van de CTPA, wanneer
zij volledig geïmplementeerd zijn, alleen al de
uitvoer van goederen uit de VS met meer dan
1,1 miljard dollar zullen doen toenemen, waardoor duizenden banen in de VS zullen worden
gecreëerd, en dat het Amerikaanse BBP met
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2,5 miljard dollar zal toenemen.
6. De United States-Israel Free Trade
Agreement is op 1 september 1985 in werking
getreden en was de eerste vrijhandelsovereenkomst die door de Verenigde Staten werd
gesloten. Vandaag de dag vormt de overeenkomst nog steeds de basis voor de uitbreiding
van de handel en de investeringen tussen de
VS en Israël door handelsbelemmeringen te
verminderen en de transparantie van de regelgeving te bevorderen.
7. De United States-Jordan Free Trade
Agreement is op 17 december 2001 in werking
getreden. In het kader van de vrijhandelsovereenkomst biedt Jordanië met ingang van 1
januari 2010 belastingvrije toegang voor alle
Amerikaanse export.
8. De United States-Korea Free Trade
Agreement (KORUS) is op 15 maart 2012 in werking getreden. Om de tekortkomingen van de
KORUS aan te pakken, hebben de Verenigde
Staten onderhandeld over nieuwe amendementen en wijzigingen, die op 1 januari 2019
in werking zijn getreden en de markttoegang
voor
Amerikaanse
automobielproducten
aanzienlijk hebben verbeterd, terwijl de afschaffing van de Amerikaanse tarieven voor
vrachtwagens, waaronder bestelwagens,
tot 2041 is uitgesteld. Een ander resultaat van
de onderhandelingen waren maatregelen
om tegemoet te komen aan de reeds lang
bestaande bezorgdheid over de lastige en
dure Koreaanse douanecontroleprocedures.
Aldus werden in het kader van de KORUS beginselen vastgelegd voor de verificatie van
de oorsprong van de uitvoer en werd er een
werkgroep opgericht om toezicht te houden

op eventuele toekomstige problemen en deze
aan te pakken.
9. Op 29 januari 2020 heeft president Donald
J. Trump de wetgeving tot uitvoering van de
United States-Mexico-Canada Agreement
(USMCA) ondertekend. De USMCA is op 1 juli
2020 in werking getreden en moderniseert
en vervangt de North America Free Trade
Agreement (NAFTA). De USMCA handhaaft de
afschaffing van de tarieven tussen de drie landen die reeds onder de NAFTA van kracht was.
De bepalingen van de nieuwe overeenkomst
weerspiegelen echter de economische realiteit van de 21e eeuw, met sterke verbintenissen
inzake digitale handel, financiële diensten en
intellectuele-eigendomsrechten. Ook non-tarifaire belemmeringen die de uitvoer van de
VS kunnen hinderen worden aangepakt door
middel van nieuwe bepalingen inzake transparantie en regelgeving, waaronder hoofdstukken over technische handelsbelemmeringen, sanitaire en fytosanitaire maatregelen,
en een nieuw hoofdstuk over goede regelgevingspraktijken.
10. De United States-Morocco Free Trade
Agreement is op 1 januari 2006 in werking getreden. De vrijhandelsovereenkomst heeft de
aan de gang zijnde economische en politieke hervormingen in Marokko ondersteund en
heeft de grondslag gelegd voor betere handelsopportuniteiten voor de uitvoer van de
VS naar Marokko in een aantal landbouw- en
industriesectoren door het verminderen en opheffen van handelsbelemmeringen.
11. De United States-Oman Free Trade
Agreement is op 1 januari 2009 in werking
getreden.
Net
zoals
andere
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vrijhandelsovereenkomsten van de VS in de
regio Midden-Oosten en Noord-Afrika (MENA)
bevordert deze overeenkomst economische
hervormingen en openheid in de gehele regio.
De uitvoering van de in de alomvattende overeenkomst vervatte verplichtingen zal exportmogelijkheden scheppen voor Amerikaanse
leveranciers van goederen en diensten, de
liberalisering van Oman op het gebied van
handel en investeringen consolideren en de
bescherming en handhaving van intellectuele-eigendomsrechten versterken.
12. De United States-Panama Trade Promotion
Agreement (TPA) is op 31 oktober 2012 in werking getreden. De TPA is een uitgebreide
vrijhandelsovereenkomst die voorziet in de
afschaffing van douanetarieven en het wegnemen van belemmeringen voor de handel in
Amerikaanse diensten, waaronder financiële
diensten. De overeenkomst bevat ook belangrijke maatregelen inzake douaneadministratie
en handelsbevordering, technische handelsbelemmeringen, overheidsopdrachten, investeringen, telecommunicatie, elektronische
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handel, intellectuele-eigendomsrechten, en
arbeids- en milieubescherming.
13. De United States-Peru Trade Promotion
Agreement (PTPA) is op 1 februari 2009 in werking getreden. De PTPA heft tarieven en belemmeringen voor de handel in Amerikaanse
diensten op, biedt investeerders een veilig en
voorspelbaar rechtskader, en versterkt de bescherming van intellectuele eigendom, werknemers en het milieu. Het PTPA was het eerste
van kracht zijnde akkoord met innoverende
milieu- en arbeidsbepalingen, die ook waren
opgenomen als onderdeel van het Bipartisan
Trade Policy Agreement dat op 10 mei 2007
door leden van het Congres van de VS werd
bereikt.
14. De United States-Singapore Free Trade
Agreement is op 1 januari 2004 in werking getreden. De vrijhandelsovereenkomst heeft de
handel uitgebreid, de gedeelde welvaart vergroot en de handelsbetrekkingen tussen beide landen versterkt.
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2.2.2

AMERIKAANSE HANDELSBALANS

In 2021 bedroeg de uitvoer weliswaar 2.528,5
miljard dollar, een stijging met 394,1 miljard
dollar ten opzichte van 2020, maar de invoer bedroeg 3.387,7 miljard dollar, een stijging met 576,5 miljard dollar ten opzichte van
2020. Zo bereikten zowel de uit- als de invoer
ongekende hoogten. Aangedreven door de
verzending van consumptiegoederen, zoals farmaceutische producten, motoren voor
burgerluchtvaartuigen, motorvoertuigen en
niet-monetair goud, heeft de uitvoer een recordhoogte bereikt. Ook de invoer bereikte
een recordhoogte als gevolg van de forse herbevoorrading met consumptiegoederen door
de handel.

Als gevolg van de aanzienlijke invoer van consumptiegoederen hebben de VS sinds het begin van de jaren zeventig een deficit op de
handelsbalans voor goederen en diensten. Dit
tekort is in de loop der jaren steeds groter geworden. Aangezien de invoer van de VS groter
is dan de uitvoer, hebben de VS al lange tijd
een handelstekort. In vergelijking met 2020 is
het totale tekort in de handel van goederen
en diensten in 2021 met 27% (bijna 200 miljard
dollar) gestegen tot 859,1 miljard dollar, het
hoogste tekort ooit sinds 2008 (712,4 miljard
dollar).
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Het totale handelstekort van de VS is ook als percentage van het BBP gestegen van 3,2% van het
BBP in 2020 tot 3,7% van het BBP in 2021. In 2006 bereikte het handelstekort van de VS een recordhoogte van 5,5%.
Handelsbalans van de Verenigde Staten in % van het BBP
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miljard dollar is gedaald van 245,3 miljard dollar
in 2020 tot 231,5 miljard dollar in 2021. Het dienstenoverschot was daarmee het laagst sinds
2012 (215,2 miljard dollar). In totaal is het tekort
op de goederenbalans dus aanzienlijk groter
dan het overschot op de dienstenbalans.

Alleen al het tekort op de Amerikaanse handelsbalans voor goederen is met bijna 170
miljard dollar gestegen, van 922,0 miljard dollar in 2020 tot 1.090,7 miljard dollar in 2021. De
handelsbalans voor diensten laat daarentegen een overschot zien, hoewel deze met 13,8
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Handelsbalans voor diensten, 2000-2021 (in miljoen USD)
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Volgens het Amerikaanse Bureau of Economic
Analysis (BEA) zal deze trend van een tekort op
de Amerikaanse handelsbalans voor goederen
en diensten aanhouden in het eerste kwartaal
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van 2022. Tijdens de eerste drie maanden van
het jaar zal het tekort op de goederenbalans dus
nog steeds groter zijn dan het overschot op de
dienstenbalans.

ECONOMISCHE GEGEVENS

2.2.3 EXPORT
In 2021 steeg de totale Amerikaanse export van
goederen en diensten met 18,6% ten opzichte
van 2020 tot 2.528,5 miljard dollar, vergelijkbaar
met de waarde van vóór de pandemie (2.528,3

miljard dollar in 2019). De export van goederen
steeg met 22,8% tot 1.762 miljard dollar, terwijl
de uitvoer van diensten met 8,6% toenam tot
766,5 miljard dollar.
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De Amerikaanse uitvoer van goederen enerzijds en diensten anderzijds zal nu meer in detail
worden geanalyseerd.
A. Amerikaanse export van goederen
Zoals we hebben gezien, steeg de Amerikaanse
export van goederen in 2021 met 22,8% tot
1.762 miljard dollar. Dit is het hoogste niveau
van goederenexport sinds 2018, toen de uitvoer 1.677 miljard dollar bedroeg. De export
van goederen was goed voor 70% van de totale Amerikaanse uitvoer van goederen en

diensten in 2021.
Uit een sectorale analyse van de stijging van
de Amerikaanse goederenuitvoer blijkt dat industriële leveringen de grootste opleving hebben gekend. In 2021 is de uitvoer van dit soort
goederen namelijk met 36,5% gestegen ten opzichte van 2020, tot 635,558 miljard dollar. Ook
de uitvoer van consumptiegoederen (+27,0%),
levensmiddelen - met inbegrip van diervoeders - en dranken (+18,5%), kapitaalgoederen
(+12,9%), motorvoertuigen (+12,2%) en andere
goederen (+20,0%) is toegenomen.

AGENTSCHAP VOOR BUITENLANDSE HANDEL

43

Amerikaanse export van goederen (per sector)
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Deze stijgende percentages zijn het bewijs van
de heropleving van de Amerikaanse en dus
van de wereldeconomie. Zij tonen immers aan
dat het economisch herstel is ingezet en dat
de internationale handel na de economische
crisis die gepaard ging met de coronapandemie is hervat.

Deze hypothese wordt bevestigd door de stijging van de Amerikaanse uitvoer van goederen naar hun vijf belangrijkste exportmarkten
in 2021. De uitvoer van goederen uit de VS
naar Mexico (+30,7%), China (+21,3%), Canada
(+20,4%), Japan (+17,6%) en de EU-27 (+17,4%) is
alle sterk gestegen.
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Mexico
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B. Amerikaanse uitvoer van diensten
persoonlijke, culturele en ontspanningsdiensten (+13,9%), vervoerdiensten (+12,7%) en financiële diensten (+12,2%) aanzienlijk toegenomen. Alleen de uitvoer van onderhouds- en
herstellingsdiensten (-9,9%) en reisdiensten
(-6,2%) daalde, als gevolg van de wereldwijde
gezondheidssituatie en reisbeperkingen.

Zoals we hebben gezien, is de Amerikaanse
uitvoer van diensten in 2021 met 8,6% gestegen
tot 766,5 miljard dollar. De uitvoer van diensten
was goed voor 30% van de totale Amerikaanse
goederen- en dienstenexport in 2021.
Wat de belangrijkste activiteitensectoren betreft, is de uitvoer van bouwdiensten (+25,9%),
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Het Verenigd Koninkrijk was de grootste afnemer van Amerikaanse diensten in 2020 (laatste
beschikbare gegevens), goed voor 62,9 miljard
dollar van de totale Amerikaanse uitvoer van
diensten. Canada (53,6 miljard dollar), China
(40,3 miljard dollar) en Japan (37,8 miljard dollar) waren de drie daaropvolgende grootste
afnemers van Amerikaanse diensten in 2020.
Op regionaal niveau exporteerden de VS in
2020 voor 172,7 miljard dollar aan diensten
naar de EU. Uit deze cijfers, die dateren van

2020, blijkt dat de uitvoer van Amerikaanse
diensten naar zijn belangrijkste partners een
neerwaartse trend vertoonde als gevolg van
de economische crisis die gepaard ging met
de coronapandemie. De beschikbare gegevens voor de eerste twee kwartalen van
2021 wijzen echter op een sterk herstel van
de Amerikaanse uitvoer van diensten naar de
hiervoor aangehaalde bestemmingen (+15%
voor het Verenigd Koninkrijk en Canada, +5%
voor China en Japan).
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2.2.4 IMPORT
2.852,6 miljard dollar - ook een recordbedrag en de invoer van diensten steeg met 16,2% tot
535,0 miljard dollar, hetgeen minder is dan vóór
de pandemie (591,1 miljard dollar in 2019).

De invoer van goederen en diensten in de VS
steeg in 2021 met 20,5% tot 3.387,7 miljard dollar,
het hoogste niveau dat ooit werd opgetekend.
De import van goederen steeg met 21,3% tot

Totaal van de Amerikaanse import van goederen en diensten

4.000

3.387,7

3.500
3.000

2.852,6

2.811,1
2.350,8

(in miljard $)

2.500
2.000
1.500

+20,5%

+21,3%

1.000

460,3

500

535,0

+16,2%

0

Total Goods and Services

2020

Goods

2021

Services

Bron: U.S. Census Bureau en U.S. Bureau of Economic Analysis

De Amerikaanse invoer van goederen enerzijds en diensten anderzijds zal nu meer in detail worden geanalyseerd.
A. Amerikaanse import van goederen
Zoals we hebben gezien, is de Amerikaanse invoer van goederen in 2021 met 21,3% gestegen
tot 2.852,6 miljard dollar, het hoogste niveau
ooit. De import van goederen vertegenwoordigde aldus 84,2% van de totale Amerikaanse
invoer van goederen en diensten in 2021.
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Uit een sectorale analyse van de stijging van
de Amerikaanse import van goederen blijkt
dat industriële leveringen de grootste opleving
kenden. In 2021 is de invoer van dit soort goederen namelijk met 35,4% gestegen ten opzichte van 2020, tot 649,214 miljard dollar. Ook
de import van consumptiegoederen (+19,8%),
kapitaalgoederen (+18,2%), levensmiddelen
- met inbegrip van diervoeders - en dranken
(+11,8%), motorvoertuigen (+11,8%) en andere
goederen (+17,1%) is toegenomen.
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Amerikaanse import van goederen (per sector)
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Deze stijgende percentages zijn eens te
meer het bewijs van de heropleving van de
Amerikaanse en dus van de wereldeconomie. In feite tonen zij aan dat het economisch
herstel is begonnen en dat de internationale
handel is hervat na de economische crisis die
gepaard ging met de coronapandemie.

Deze hypothese wordt verder bevestigd door
de toename van de Amerikaanse import van
goederen uit de vijf belangrijkste invoermarkten in 2021. De Amerikaanse import van goederen uit Canada (+32,1%), Mexico (+18,3%),
de EU-27 (+18,2%), China (+16,5%) en Japan
(+13,0%) is alle sterk gestegen.
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B. Amerikaanse invoer van diensten

Van de belangrijkste activiteitensectoren heeft
de invoer van reisdiensten in 2021 een uitzonderlijke groei gekend (+61,32%). Ook de invoer
van vervoerdiensten (+44,4%), onderhouds- en
herstellingsdiensten (+26,5%) en persoonlijke,
culturele en ontspanningsdiensten (+17,8%)
is aanzienlijk toegenomen. Op importvlak is
geen enkel type diensten in 2021 gedaald ten
opzichte van het voorgaande jaar.

Zoals we hebben gezien, is de Amerikaanse invoer van diensten in 2021 met 16,2% gestegen
tot 535,0 miljard dollar, een aanzienlijk hoger
niveau dan een jaar eerder, maar nog steeds
lager dan vóór de pandemie. De invoer van
diensten vertegenwoordigde 15,8% van de
Amerikaanse import van goederen en diensten in 2021.
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Het Verenigd Koninkrijk was de voornaamste
leverancier van diensten aan de Verenigde
Staten in 2020 (laatste beschikbare gegevens),
goed voor 52,5 miljard dollar van de totale
Amerikaanse invoer van diensten. De drie volgende grootste leveranciers van diensten aan
de Verenigde Staten in 2020 waren Duitsland
(31,5 miljard dollar), Japan (30,8 miljard dollar)
en Canada (29,2 miljard dollar). China daarentegen was slechts de 7e voornaamste leverancier van diensten aan de VS (15,6 miljard
dollar). Op regionaal niveau, ten slotte, importeerden de VS in 2020 voor 111,3 miljard dollar
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aan diensten uit de EU. Uit deze cijfers, die dateren van 2020, blijkt een neerwaartse trend
in de Amerikaanse invoer van diensten uit de
belangrijkste partnerlanden als gevolg van de
economische crisis die gepaard ging met de
coronapandemie. De beschikbare gegevens
voor de eerste twee kwartalen van 2021 wijzen
echter op een sterk herstel van de invoer van
diensten uit de hiervoor aangehaalde landen
(ongeveer +25% voor het Verenigd Koninkrijk
en Canada, ongeveer +15% voor Duitsland en
ongeveer +3% voor Japan).

ECONOMISCHE
DONNEES ECONOMIQUES
GEGEVENS

2.2.5 BILATERALE HANDELSRELATIES
MET BELGIË
Ter
gelegenheid
van
de
Prinselijke
Economische Zending naar de Verenigde
Staten van Amerika heeft het Agentschap
voor Buitenlandse Handel een nota gepubliceerd over de bilaterale handel tussen de
Verenigde Staten en België. Deze bilaterale
nota kan worden geraadpleegd op de website van het Agentschap:
https://www.abh-ace.be/nl/landen-en-statistieken/handel-land/verenigde-staten
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2.3 DIRECTE BUITENLANDSE INVESTERINGEN1

innovatie en export.

Directe buitenlandse investeringen (DBI) worden gedefinieerd als duurzame investeringen
door een directe investeerder die ingezete is
van een buitenlandse economie in een bedrijf
(buitenlandse dochteronderneming) in een
andere economie. In het algemeen worden
deze operaties in twee hoofdgroepen onderverdeeld. Enerzijds zijn er de zogenaamde
«Greenfield»-investeringen, die dienen voor
de oprichting van een nieuwe onderneming,
en anderzijds de zogenaamde «Brownfield»investeringen, die tot doel hebben een bestaande onderneming over te nemen.

In de volgende paragrafen zullen de inkomende DBI - het kapitaal dat door een buitenlandse directe investeerder aan een buitenlands
filiaal wordt verstrekt - en de uitgaande DBI dezelfde stromen vanuit het perspectief van
de andere economie - op een cumulatieve
basis voor de VS worden geanalyseerd.
UITGAANDE DBI OP CUMULATIEVE BASIS
Volgens statistieken van het Amerikaanse
Bureau of Economic Analysis (BEA) zijn de cumulatieve buitenlandse directe investeringen
afkomstig uit de VS met 244,9 miljard dollar
gestegen tot 6,15 biljoen dollar in 2020 t.o.v.
5,91 biljoen dollar in 2019. Deze stijging is grotendeels toe te schrijven aan 158,8 miljard dollar aan nieuwe Amerikaanse investeringen in
Europa, voornamelijk in het Verenigd Koninkrijk
en Nederland.

De Verenigde Staten zijn de grootste ontvanger van directe buitenlandse investeringen in
de wereld. Dit komt omdat buitenlandse bedrijven het land van Uncle Sam erkennen als
een innovatieve en stabiele markt. Bovendien
spelen DBI een sleutelrol bij het verzekeren
van de groei en de welvaart van de grootste
economie ter wereld, door het scheppen van
goedbetaalde banen en het stimuleren van

Amerikaanse DBI van 2000 tot 2020
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1
Opmerking: de meest recente gegevens over directe buitenlandse investeringen (DBI) die door het US Bureau of Economic Analysis (BEA) zijn
vrijgegeven, dateren van juli 2021 en hebben betrekking op het jaar 2020. In die zin weerspiegelen de gepresenteerde cijfers de economische
realiteit die door het coronavirus werd veroorzaakt.
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Per wereldregio was Europa in 2020 goed
voor meer dan de helft van de uitgaande
Amerikaanse DBI. Hoewel de DBI afkomstig
uit de VS in 2020 in alle regio’s van de wereld
toenamen in vergelijking met 2019, ging meer

dan de helft van de uitgaande Amerikaanse
DBI op cumulatieve basis (3,66 biljoen dollar
op een totaal van 6,15 biljoen dollar) naar
Europa, ver vóór Azië (969,6 miljard dollar) en
Latijns-Amerika (962,4 miljard dollar).

Amerikaanse DBI per wereldregio (2019 vs. 2020)
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Amerikaanse DBI in Europa van 2000 tot 2020
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Multinationale ondernemingen uit de VS investeren in bijna alle landen van de wereld. Vijf
landen waren echter goed voor meer dan de
helft van deze cumulatieve investeringen in
2020. Zo waren de directe buitenlandse investeringen van de VS het hoogst in het Verenigd
Koninkrijk (890,1 miljard dollar), gevolgd door
Nederland (844,0 miljard dollar) en Luxemburg
(759,4 miljard dollar). Canada (422,2 miljard
dollar) en Ierland (390,3 miljard dollar) vervolledigden de top vijf. De directe buitenlandse investeringen van de Verenigde Staten in
België bedroegen 64,6 miljard dollar in 2020
en waren grotendeels gericht op de verwerkende industrie - met name chemie - en de
financiële en verzekeringssector.

investeringen in 2020 voor hun rekening namen, in productiebedrijven en in financiële
en verzekeringsmaatschappijen. Het is ook
waard te vermelden dat de totale inkomsten
van Amerikaanse bedrijven die in het buitenland investeren 452,0 miljard dollar bedroegen
in 2020, een daling van 13,0% ten opzichte van
2019.
INKOMENDE DBI OP CUMULATIEVE BASIS
Volgens statistieken van het Amerikaanse
Bureau of Economic Analysis (BEA) zijn de cumulatieve directe buitenlandse investeringen in
de VS in 2020 met 187,2 miljard dollar gestegen
tot 4,63 biljoen dollar t.o.v. 4,44 biljoen dollar in
2019. Deze stijging is grotendeels toe te schrijven
aan belangrijke investeringen uit Europa (119,2
miljard dollar), vooral uit Duitsland.

Uitgesplitst naar activiteitensector waren de
Amerikaanse investeringen sterk geconcentreerd in holdings, die bijna de helft van de

DBI in de Verenigde Staten van 2000 tot 2020
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Per wereldregio heeft Europa dus meer dan de
helft bijgedragen van de DBI die in 2020 naar
de Verenigde Staten zijn gegaan. Hoewel de
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DBI naar de Verenigde Staten in 2020 uit alle
regio’s van de wereld toenamen in vergelijking met 2019, is Europa verantwoordelijk voor

ECONOMISCHE GEGEVENS

meer dan de helft van de DBI die de Verenigde
Staten binnenkwamen op cumulatieve basis

(2,95 biljoen dollar op een totaal van 4,63 biljoen dollar), ver vóór Azië (914,9 miljard dollar).

DBI in de Verenigde Staten per wereldregio (2019 vs. 2020)
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Vijf landen waren in 2020 goed voor meer dan
de helft van de directe buitenlandse investeringen in de Verenigde Staten op cumulatieve
basis. Japan bleef het grootste investerende
land met 647,7 miljard dollar aan investeringen

in 2020. Canada (490,8 miljard dollar) schoof
één plaats op ten opzichte van 2019 en werd
het tweede grootste investerende land, gevolgd door het Verenigd Koninkrijk (486,9 miljard dollar) op de derde plaats. Nederland
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(484,0 miljard dollar) en Duitsland (411,3 miljard
dollar) waren eind 2020 de vierde en vijfde
grootste investeerders in de Verenigde Staten.
De cumulatieve directe buitenlandse investeringen uit België bedroegen 74,5 miljard dollar
in 2020 en waren grotendeels geconcentreerd
in de verwerkende industrie - met name de
chemische industrie - en de groothandel.
Uitgesplitst naar activiteitensector waren
de directe buitenlandse investeringen in de
Verenigde Staten in 2020 grotendeels geconcentreerd in de verwerkende industrie (40,3%),
gevolgd door investeringen in de financiële
en verzekeringssector (12,2%) en de groothandel (11,1%). Het is ook waard te vermelden dat
buitenlandse multinationale ondernemingen

in 2020 151,8 miljard dollar aan inkomsten genereerden uit hun cumulatieve investeringen
in de Verenigde Staten, een daling van 24,1%
ten opzichte van 2019.
NIEUWE DIRECTE BUITENLANDSE INVESTERINGEN
IN DE VERENIGDE STATEN IN 2020
De uitgaven van buitenlandse directe investeerders voor het verwerven, oprichten of
uitbreiden van bedrijven in de VS bedroegen
120,7 miljard dollar in 2020. In vergelijking met
2019 betekent dit een daling van de uitgaven
met 45,4% (221,2 miljard dollar) en het cijfer
voor 2020 ligt ook ver onder het jaargemiddelde voor 2014-2019 van 314,4 miljard dollar.

Nieuwe bestedingen door buitenlandse directe investeerders in de Verenigde Staten, 2014-2020

Bron: Bureau of Economic Analysis (BEA)
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Evenals in voorgaande jaren maakten overnames van bestaande ondernemingen met 116,3
miljard dollar het leeuwendeel uit van de totale
DBI-uitgaven. De uitgaven voor de oprichting
van nieuwe bedrijven in de Verenigde Staten
bedroegen 1,9 miljard dollar en die voor de
uitbreiding van bestaande buitenlandse bedrijven 2,4 miljard dollar. De totale geplande
uitgaven, die zowel de uitgaven voor het eerste jaar als de geplande toekomstige uitgaven
omvatten, bedroegen 135,8 miljard dollar.
In de tabellen op de volgende twee pagina’s
worden de uitgaven voor het eerste jaar en
de totale geplande uitgaven per bedrijfsonderdeel voor de jaren 2019 en 2020 vergeleken. De uitgaven van het eerste jaar omvatten
de uitgaven in het jaar waarin de transactie
plaatsvond, terwijl de totale geplande uitgaven de uitgaven van het eerste jaar omvatten
plus de toekomstige geplande uitgaven totdat
het investeringsproject is voltooid, met name
voor nieuwe ondernemingen en uitbreidingen
die meerjarige investeringen zijn. Voor verwervingen in de VS zijn de uitgaven in het eerste
jaar en de totale geplande uitgaven gelijk.
In vergelijking met 2019 zijn de eerstejaarsuitgaven in alle sectoren samen in 2020 met meer
dan 100 miljard dollar gedaald (221,2 miljard
dollar in 2019 versus 120,6 miljard dollar in 2020).
Dit is grotendeels te wijten aan de COVID-19
pandemie. De totale geplande uitgaven zijn
hetzelfde lot beschoren. Voor alle activiteitengebieden samen daalden de totale geplande

uitgaven in 2020 met 97,7 miljard dollar in vergelijking met 2019 (233,5 miljard dollar in 2019
versus 135,8 miljard dollar in 2020).
Uiteraard hebben deze directe buitenlandse
investeringen banen gecreëerd in de VS. Zo
werden er in 2020 197.500 werknemers aangenomen in nieuw verworven, gevestigde
of uitbreidende buitenlandse bedrijven in de
Verenigde Staten, een daling van 87.500 ten
opzichte van 2019 (285.000 werknemers). De
totale verwachte werkgelegenheid, waaronder de werkgelegenheid in overgenomen
bedrijven, de verwachte werkgelegenheid
in nieuw opgerichte bedrijven wanneer deze
volledig operationeel zijn, en de werkgelegenheid in verband met bedrijfsuitbreidingen, bedroeg 206.500 in 2020, hetgeen ook aanzienlijk
lager is dan in 2019 (een verwachte werkgelegenheid van 299.400).
Zowel in 2019 als in 2020 waren de eerstejaarsuitgaven per bedrijfstak voor nieuwe directe
investeringen het hoogst in de verwerkende
industrie, met 81,5 miljard dollar in 2019, maar
slechts 63,3 miljard dollar in 2020 (-17,8 miljard
dollar). De uitgaven in de informatie-industrie
(20,6 miljard dollar in 2019 vs. 17,4 miljard dollar
in 2020), voornamelijk in de telecommunicatie,
en in de professionele, wetenschappelijke en
technische dienstverlening (28,8 miljard dollar
in 2019 vs. slechts 12,9 miljard dollar in 2020) waren ook opmerkelijk.
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Uitgaven in het eerste jaar en totale geplande uitgaven voor in 2019 gestarte investeringen, activiteitensector van de dochteronderneming per type investering
[In miljoen dollar]
Uitgaven in het eerste jaar

Totaal voorziene uitgaven

Naar soort investering

TOTAAL

Naar soort investering

Greenfield-investeringen
Overnames van
Amerikaanse
bedrijven

Gevestigde
Amerikaanse
bedrijven

Uitbreidende
Amerikaanse
bedrijven

TOTAAL

Greenfield-investeringen
Overnames van
Amerikaanse
bedrijven

Uitbreidende
Amerikaanse
bedrijven

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Alle activiteitensectoren

221.215

215.847

2.728

2.640

233.547

215.847

8.618

9.082

Producent

81.463

79.332

811

1.320

89.022

79.332

5.476

4.214

Groothandel

5.702

5.614

86

2

(D)

5.614

(D)

4

Kleinhandel

6.403

6.375

(D)

(D)

(D)

6.375

(D)

(D)

Informatie

20.603

20.491

101

11

(D)

20.491

(D)

(D)

Financiën en
verzekeringen

14.210

14.015

167

29

(D)

14.015

(D)

29

Vastgoed en verhuur en
leasing

7.185

6.113

640

432

9.383

6.113

(D)

(D)

Professionele,
wetenschappelijke en
technische diensten

28.845

28.631

185

30

28.904

28.631

(D)

(D)

Andere sectoren

56.803

55.277

(D)

(D)

(D)

55.277

(D)

(D)

D = Geschrapt om openbaarmaking van gegevens over afzonderlijke ondernemingen te voorkomen.
Bron: Bureau of Economic Analysis (BEA)
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Uitgaven in het eerste jaar en totale geplande uitgaven voor in 2020 gestarte investeringen, activiteitensector van de dochteronderneming per type investering
[In miljoen dollar]
Uitgaven in het eerste jaar

Totaal voorziene uitgaven

Naar soort investering

TOTAAL

Naar soort investering

Greenfield-investeringen
Overnames van
Amerikaanse
bedrijven

Gevestigde
Amerikaanse
bedrijven

Uitbreidende
Amerikaanse
bedrijven

TOTAAL

Greenfield-investeringen
Overnames van
Amerikaanse
bedrijven

Gevestigde
Amerikaanse
bedrijven

Uitbreidende
Amerikaanse
bedrijven

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Alle activiteitensectoren

120.674

116.312

1.941

2.421

135.820

116.312

13.398

6.110

Producent

63.252

61.996

451

806

(D)

61.996

(D)

(D)

Groothandel

4.696

4.636

61

0

(D)

4.636

(D)

0

Kleinhandel

2.090

1.631

54

405

2.090

1.631

54

405

Informatie

17.440

17.323

106

11

17.440

17.323

106

11

Financiën en
verzekeringen

3.404

3.368

(D)

(D)

(D)

3.368

(D)

(D)

Vastgoed en verhuur en
leasing

3.364

2.502

(D)

(D)

5.190

2.502

(D)

(D)

Professionele,
wetenschappelijke en
technische diensten

12.868

12.692

169

7

12.871

12.692

(D)

(D)

Andere sectoren

13.560

12.164

(D)

(D)

14.735

12.164

(D)

(D)

D = Geschrapt om openbaarmaking van gegevens over afzonderlijke ondernemingen te voorkomen.
Bron: Bureau of Economic Analysis (BEA)
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De tabellen op de twee volgende pagina’s tonen de directe buitenlandse investeringen in
de Verenigde Staten per land van de uiteindelijke begunstigde (UBO: Ultimate Beneficial
Owner), d.w.z. de entiteit die eigenaar is van
een dochteronderneming en dus de voordelen plukt en de risico’s draagt, voor de jaren
2019 en 2020.
Zo was Canada in 2019 de belangrijkste investeerder in de VS, met uitgaven ter waarde
van 45,4 miljard dollar in het eerste jaar. Het
Verenigd Koninkrijk was tweede met 43,9 miljard dollar aan uitgaven in het eerste jaar, gevolgd door Duitsland met 23,3 miljard dollar.
Japan nam als voornaamste Aziatische land
de vierde plaats in met 19,9 miljard dollar aan
eerstejaarsuitgaven in 2019. Naar regio ten
slotte droeg Europa voor meer dan de helft bij
aan de nieuwe investeringen in 2019.
In 2020 was dit beeld enigszins anders. Hoewel
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de uitgaven in het eerste jaar daalden, ging
Duitsland aan de leiding met 20,5 miljard
dollar, vóór Canada (15,2 miljard dollar) en
Zwitserland (13,8 miljard dollar). Het Verenigd
Koninkrijk en Japan kenden een opmerkelijke
daling, met respectievelijk slechts 8,5 miljard
dollar en 5,9 miljard dollar aan eerstejaarsuitgaven in 2020. Per regio was Europa goed
voor twee derde van de nieuwe investeringen
in 2020.
Het is ook waard te vermelden dat de
Amerikaanse staten die het meest profiteerden van inkomende DBI in termen van eerstejaarsbestedingen in 2019 Californië (24,9
miljard dollar), New York (22,1 miljard dollar),
Pennsylvania (21,4 miljard dollar) en Texas (20,6
miljard dollar) waren. In 2020 kreeg Texas het
grootste deel van de taart, met uitgaven voor
het eerste jaar ten belope van 18,6 miljard dollar, gevolgd door Californië (17,8 miljard dollar)
en New Jersey (14,1 miljard dollar).

ECONOMISCHE GEGEVENS

Uitgaven in het eerste jaar en totale geplande uitgaven voor in 2019 gestarte investeringen, land van eindbegunstigde per type investering
[In miljoen dollar]
Uitgaven in het eerste jaar

Totaal voorziene uitgaven

Naar soort investering

TOTAAL

Naar soort investering

Greenfield-investeringen
Verwerving van
Amerikaanse
bedrijven

Gevestigde
Amerikaanse
bedrijven

Uitbreidende
Amerikaanse
bedrijven

TOTAAL

Greenfield-investeringen
Verwerving van
Amerikaanse
bedrijven

Gevestigde
Amerikaanse
bedrijven

Uitbreidende
Amerikaanse
bedrijven

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Alle landen

221.215

215.847

2.728

2.640

233.547

215.847

8.618

9.082

Canada

45.411

43.916

461

1.034

47.102

43.916

(D)

(D)

Europa

113.137

111.526

533

1.079

116.770

111.526

915

4.330

Latijns-Amerika

25.189

25.083

(D)

(D)

(D)

25.083

(D)

(D)

110

92

19

0

110

92

19

0

Midden-Oosten

3.193

(D)

(D)

0

(D)

(D)

(D)

0

Azië en de Stille Oceaan

33.918

32.063

1.354

500

37.250

32.063

(D)

(D)

Afrika

D = Geschrapt om openbaarmaking van gegevens over afzonderlijke ondernemingen te voorkomen.
Bron: Bureau of Economic Analysis (BEA)
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Uitgaven in het eerste jaar en totale geplande uitgaven voor in 2020 gestarte investeringen, land van eindbegunstigde per type investering
[In miljoen dollar]
Uitgaven in het eerste jaar

Totaal voorziene uitgaven

Naar soort investering

TOTAAL

Naar soort investering

Greenfield-investeringen
Verwerving van
Amerikaanse
bedrijven

Gevestigde
Amerikaanse
bedrijven

Uitbreidende
Amerikaanse
bedrijven

TOTAAL

Greenfield-investeringen
Verwerving van
Amerikaanse
bedrijven

Uitbreidende
Amerikaanse
bedrijven

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Alle landen

120.674

116.312

1.941

2.421

135.820

116.312

13.398

6.110

Canada

15.231

15.029

(D)

(D)

(D)

15.029

(D)

(D)

Europa

80.042

77.877

507

1.658

81.961

77.877

638

3.445

Latijns-Amerika

(D)

(D)

(D)

(D)

(D)

(D)

(D)

(D)

Afrika

(D)

(D)

1

0

(D)

(D)

1

0

Midden-Oosten

(D)

(D)

78

0

(D)

(D)

78

0

15.948

14.219

1.083

646

28.753

14.219

(D)

(D)

Azië en de Stille Oceaan

D = Geschrapt om openbaarmaking van gegevens over afzonderlijke ondernemingen te voorkomen.
Bron: Bureau of Economic Analysis (BEA)
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2.4 RISICOWAARDERING

2.4.1 R I S I C O W A A R D E R I N G
VOLGENS DE CREDENDO GROUP
De missie van Credendo - Export Credit
Agency, de Belgische openbare kredietverzekeraar, is het ondersteunen van internationale
handelsrelaties. Credendo biedt oplossingen
op maat voor verzekeringen, herverzekeringen, garanties, borgstellingen en financieringen met betrekking tot binnenlandse en internationale handelstransacties of investeringen
in het buitenland. Credendo beschermt bedrijven, banken en verzekeringsondernemingen tegen kredietrisico’s en politieke risico’s en
vergemakkelijkt de financiering van dergelijke
transacties.
Credendo maakt een gespecialiseerde kredietanalyse en risicobeoordeling van afzetmarkten en bedrijven. Die beoordeling
bestaat uit een inschatting van de politieke risico’s en dit zowel op korte als op (middel)lange termijn waarbij rekening wordt gehouden
met de kans op externe conflicten, het risico
op onteigeningen en politieke willekeur, de financiële gezondheid en de diversificatie van
de economie van het land. Daarnaast worden ook de commerciële risico’s beoordeeld
en wordt er rekening gehouden met de kwaliteit van het juridische en institutionele kader
van de beoogde landen.
EXPORTOPERATIES
De politieke risico’s voor beleggers in de VS zijn
laag, zowel op korte termijn (1 op een schaal
van 1 tot 7) als op middellange tot lange termijn (1 op een schaal van 1 tot 7). Politieke risico’s worden gedefinieerd als alle gebeurtenissen in het buitenland die voor de verzekerde
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of de debiteur een situatie van overmacht
inhouden (valutatekorten, politieke onrust:
oorlogen, revoluties of rellen, natuurrampen
en overmacht). Bovendien stemt de premieclassificatie van Credendo overeen met de
OESO-classificatie van het landenrisico voor
deelnemers aan door de overheid gesteunde
exportkredietregelingen.
Het commerciële risico krijgt de rating B, wat
wijst op een gering risico. Het is het risico dat
de particuliere debiteur in gebreke blijft, d.w.z.
het risico dat de particuliere debiteur niet in
staat is aan zijn verplichtingen te voldoen of
zonder rechtsgrond in gebreke blijft. Het commerciële risico wordt niet alleen bepaald door
de persoonlijke situatie van de debiteur, maar
ook door systemische macro-economische
factoren die van invloed zijn op de betalingscapaciteit van alle debiteuren in een land.
DIRECTE BUITENLANDSE INVESTERINGEN
Credendo verzekert directe investeringen in
de Verenigde Staten tegen de risico’s van politiek geweld, onteigening en niet-inwisselbaarheid van valuta, alsook transferbeperkingen.
Deze risico’s kunnen afzonderlijk worden verzekerd, maar ook in willekeurige combinatie.
Elke aanvraag wordt geval per geval behandeld op basis van een gedetailleerde analyse.
Het risico van politiek geweld omvat zowel het
risico van een extern conflict als het risico van
intern politiek geweld. Intern politiek geweld
omvat op zijn beurt het extreme geval van
burgeroorlog, maar ook de risico’s van terrorisme, burgerlijke onrust, sociaal-economische
conflicten en raciale en etnische spanningen.
In dit opzicht hebben de Verenigde Staten

ECONOMISCHE GEGEVENS

de beste score, gewaardeerd met 1 op een
schaal van 7.
Het risico van onteigening verwijst niet alleen
naar de risico’s die verbonden zijn aan onteigening op zich, maar omvat ook de risico’s die
verbonden zijn aan (slecht functionerende)
juridische instellingen en het potentiële risico
van een negatieve verandering in de houding
tegenover buitenlandse investeringen. Op dit
punt krijgen de VS een score van 1 op een
schaal van 7, de best mogelijke waardering.

Het risico van niet-inwisselbaarheid van valuta
en transferbeperkingen heeft betrekking op
het onvermogen om investeringsgerelateerde middelen om te zetten en over te dragen
naar het buitenland. Met een score van 1 op 7
wordt het land van Uncle Sam geclassificeerd
als een land met een beperkt risico.
Meer informatie is te vinden op:
www.credendo.com
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2.4.2 ANDERE RISICO-INDICATOREN
Tal van instellingen maken inschattingen van
de risico’s die verbonden zijn aan het zakendoen in een land. Hieronder volgt een selectie
van de bekendste:
•

Volgens de «Global Competitiveness Index
(GCI) 4.0» van het World Economic Forum
(WEF) staan de Verenigde Staten op de
tweede plaats van 141 landen, net achter
Singapore. In elk van de 12 subcategorieën staan de VS ruimschoots in de bovenste
helft, en geen enkel land doet het beter op
het vlak van «ondernemingsdynamiek».
De onzekerheid onder bedrijfsleiders beïnvloedde echter de prestaties van negen
van de twaalf GCI-pijlers in 2019, waarbij
sommige domeinen een grotere daling
lieten optekenen dan andere.

plaats daarvan is een speciale uitgave gewijd
aan de ontwikkeling van prioriteiten voor economisch herstel na de COVID-19-pandemie.
•

Volgens de «Ease of Doing Business
2020»-indicator van de Wereldbank, die
het gemak van zakendoen onderzoekt,
staan de Verenigde Staten op de 6e plaats
van 190 landen. Het land is daarmee twee
plaatsen gestegen ten opzichte van het
jaar voordien. Het gemak waarmee zaken
kan worden gedaan in de VS betekent dat
het regelgevingsklimaat gunstiger is voor
het starten en exploiteren van een plaatselijk bedrijf en dat de eigendomsrechten
beter beschermd zijn.

•

Volgens de Wereldbank staan de VS op
de 2e plaats wat betreft het gemak waarmee insolventieprocedures kunnen worden afgewikkeld en op de 4e plaats wat
betreft het verkrijgen van krediet voor het
ontwikkelen of starten van een bedrijf. De
VS staan echter slechts op de 55e plaats
wat betreft het gemak waarmee een bedrijf kan worden opgericht en op de 64e
plaats wat betreft het verkrijgen van permanente elektriciteit voor een bedrijf en
zijn faciliteiten. Het is op deze twee gebieden dat het land het grootste potentieel
voor verbetering heeft.

•

Volgens de OESO is het landenrisico 1
op een schaal van 1 tot 7, d.w.z. een beperkt risico. Het landenrisico in de OESOpremieclassificatie houdt rekening met het
transfer- en convertibiliteitsrisico (d.w.z. het

Ondanks zwakkere algemene prestaties in
2019, blijft de VS een van de meest competitieve economieën ter wereld. Het land heeft
een groot innovatievermogen en staat op de
2e plaats in de subcategorie «innovatiecapaciteit» en op de 1e plaats in de subcategorie
«ondernemingsdynamiek» en heeft een van de
meest dynamische financiële stelsels ter wereld
(score van 91,0; 3e in de rangschikking). Volgens
het IMF blijft de groei in de VS hoger dan in veel
andere geavanceerde economieën.
Gelieve er rekening mee te houden dat na
de uitbraak van de COVID-19-pandemie de
rangschikking van de landen in de Global
Competitiveness Index (GCI) is opgeschort. In
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risico dat een regering kapitaal- of deviezencontroles oplegt waardoor een entiteit
haar lokale valuta niet in vreemde valuta kan omzetten en/of fondsen niet naar
crediteuren buiten het land kan overmaken) en met gevallen van overmacht (bv.
oorlog, onteigening, revoluties, burgerlijke
onlusten, overstromingen, aardbevingen).
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3
SECTORALE
ANALYSE

3.1 ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Artificial Intelligence (AI) laat zich moeilijk afbakenen. Daarom vergelijkt de National Security
Commission on Artificial Intelligence van de
Verenigde Staten de ontwikkeling van AI met
de uitvinding van elektriciteit. Edison zou dat
omschreven hebben als «the field of fields»,
waarmee hij bedoelde dat met deze technologie alle andere toepassingen beïnvloed kunnen worden.
Hetzelfde is waar voor AI. Deze technologie
staat toe om taken uit te voeren of problemen
op te lossen waar anders mensen voor zouden instaan. Door het steeds aangroeiende
lerend vermogen van AI kunnen machines in
heel wat situaties nu al sneller, nauwkeuriger
en beter evalueren en handelen dan mensen.
Denk daarbij aan toepassingen waarbij AI in de
Verenigde Staten op grote schaal wordt toegepast zoals e-commerce, gezondheidszorg, zelfrijdende auto’s, militaire toepassingen, …
Nergens ter wereld is de AI-markt zo ontwikkeld
als in de Verenigde Staten. Volgens het rapport
Artificial Intelligence Market, 2021-2028 van
Fortune Business Insights™ bedroeg de omzet
in Noord-Amerika 14,9 miljard dollar in 2020,
waarvan het leeuwendeel voor rekening van
de Verenigde Staten kwam. Ter vergelijking:
wereldwijd zou de marktgrootte volgens deze
studie geschat zijn op 35,92 miljard dollar in
2020.

periode de wereldwijde markt gegroeid zijn
tot 360,36 miljard dollar. Dit is ongeveer 10 keer
meer dan in 2020. Als het aandeel van de VS in
deze sector tegen 2028 gelijkaardig blijft, stijgt
de marktgrootte dan ook tot ongeveer 150 miljard dollar.
Deze verwachtte groei wordt gefaciliteerd
door een toenemende coördinatie. Net omdat AI in zoveel verschillende domeinen opduikt, waren er tot voor kort amper overkoepelende federale wetten of initiatieven. Pas in
2019 werd het “AI Initiative” opgezet bij wijze
van een Executive Order. Begin 2020 leidde
dit tot richtlijnen over het ontwikkelen van AItechnologie en mogelijke manieren om belemmeringen voor het gebruik ervan te verwijderen en om innovatie in de private sector te
bevorderen.
Via de National Artificial Intelligence Initiative
Act (NAIIA) uit 2020 werden nieuwe initiatieven
gelanceerd. Zo werd in juni 2021 de National
Artificial Intelligence Research Resource Task
Force opgericht. Deze federale adviescommissie moet onder meer een routekaart uittekenen om onderzoekers en studenten binnen AI in alle wetenschappelijke disciplines
toegang te bieden tot computerbronnen,
hoogwaardige gegevens, leermiddelen en
gebruiksondersteuning. In mei 2022 wordt een
tussentijds rapport verwacht, het eindrapport
zou in november 2022 opgeleverd worden.

GROTE AMBITIES IN DE VS
Bovendien staat de sector nog maar aan
het begin van de curve. Fortune Business
Insights™ verwacht een jaarlijkse groei van de
markt van niet minder dan 33,6% tussen 2021
en 2028. Bijgevolg zou tegen het einde van de
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Bovendien autoriseert de NAIIA ook stevige investeringen in AI via federale instellingen. De
National Science Foundation (NSF) kondigde
op 29 juli 2021 aan dat het 11 nieuwe National
Artificial Intelligence (AI) Research Institutes
ging financieren. Deze meest recente subsidies
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volgden op een eerste ronde van zeven AIonderzoeksinstituten die in 2020 werden opgericht. De nieuwe investering bedroeg in totaal
220 miljoen dollar en breidde het netwerk van
deze instituten uit tot in totaal 40 staten en het
District of Columbia.

gerelateerde R&D zouden moeten toenemen
volgens deze commissie, tot wel 32 miljard dollar per jaar tegen 2026.

De nieuwe subsidies, elk met een waarde van
ongeveer 20 miljoen dollar over een periode
van vijf jaar, ondersteunen 11 instituten die zeven onderzoeksgebieden bestrijken, nl.:

Bedrijven die AI willen ontwikkelen in de
Verenigde Staten doen er goed aan om uitdrukkelijke aandacht te besteden aan de
IP-bescherming van hun technologie. Op bepaalde vormen van AI kan een octrooi genomen worden. In andere gevallen, zoals voor
het beschermen van de broncode en visuele
elementen van een AI-computerprogramma,
is auteursrechtenbescherming van toepassing, aldus de American Bar Association. Daar
tegenover staat dat cruciale elementen van
AI-toepassingen, zoals de datasets en algoritmen, niet beschermd zijn onder bovenstaande auteursrechten of octrooirecht.

•
•
•
•
•
•
•

Human-AI Interaction and Collaboration
AI for Advances in Optimization
AI and Advanced Cyberinfrastructure
AI in Computer and Network Systems
AI in Dynamic Systems
AI-Augmented Learning
AI-Driven Innovation in Agriculture and the
Food System.

Naast deze subsidies werd er geld geïnvesteerd door het Department of Energy (DOE)
en de National Oceanic and Atmospheric
Administration en zijn er middelen vrijgemaakt
voor de ontwikkeling van AI-oplossingen voor
de Amerikaanse defensieprogramma’s. Voor
dat laatste zouden volgens de denktank Center
for Data Innovation in 2020 investeringen van
om en bij de 4 miljard dollar in AI gerelateerd
onderzoek plaatsgevonden hebben.
Volgens de National Security Commission on
Artificial Intelligence van de Verenigde Staten
is het cruciaal dat er enorme investeringen
plaatsvinden binnen AI, omdat, volgens een
door hen gepubliceerd rapport, de suprematie van de VS voor het eerst sinds de Tweede
Wereldoorlog wordt bedreigd door de nieuwe
technologie. Ook investeringen in niet-defensie

INTELLECTUELE EIGENDOM ALS AANDACHTSPUNT OP BEDRIJFS- EN GEOPOLITIEK NIVEAU

Daarom raadt de juridische consultant Foley
& Lardner LLP op het Mondaq platform aan
om bij het ontwikkelen van AI in de Verenigde
Staten zeker ook bescherming van bedrijfsgeheimen te overwegen. Dit kan voor onbepaalde duur dienen en er is geen aanvraag- of
registratieproces voor nodig. Daar staat wel
tegenover, aldus Foley & Lardner, dat aanzienlijke inspanningen geleverd moeten worden in vergelijking met andere vormen van
IP-bescherming om zo’n bedrijfsgeheim te verkrijgen en te behouden.
Een tweede aandachtspunt is dat de intellectuele eigendom op AI-technologie die in
de Verenigde Staten werd ontworpen ook op
nationaal niveau bewaakt wordt. Gezien het
strategische belang dat de Verenigde Staten
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toeschrijven aan AI wordt streng toegezien
op de export van dergelijke toepassingen.
Verschillende AI-bedrijven moeten vergunningen verkrijgen om legaal te exporteren. De
maatregelen werden aangekondigd door het
Bureau of Industry and Security en toegepast
onder de Export Control Reform Act van 2018.
VS ALS KOPLOPER
De denktank Center for Data Innovation, met
kantoren in Washington DC en Brussel, publiceerde in januari 2021 een overzicht van de
sterktes van de Verenigde Staten in AI. Zowel
absoluut, als relatief ten opzichte van de
Europese Unie en China. Daarbij onderzochten ze 30 waarden binnen 6 categorieën: talent, onderzoek, ontwikkeling, hardware, toepassing en data.
Daaruit blijkt dat de Verenigde Staten met
voorsprong het verste staan in de AI-race, al
sluipt China langzaam dichterbij ten opzichte
van twee jaar eerder. De Europese Unie lijkt
dan weer terrein te verliezen. De VS heeft de
leiding in 4 van de 6 onderzochte categorieën
(talent, onderzoek, ontwikkeling en hardware)
en China in de twee overige (toepassing en
gegevens).
DURFKAPITAAL
Volgens het Center for Data Innovation vloeide er in 2019 durfkapitaal richting AI-bedrijven
ter waarde van 14,3 miljard dollar. Dat was bijna 4 miljard dollar meer dan een jaar eerder,
wat neerkomt op bijna 800 deals.
Bedrijven actief binnen AI kunnen nergens
ter wereld beter zitten om aanspraak te maken op durfkapitaal. In de Europese Unie was
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slechts 3,2 miljard dollar beschikbaar aan durfkapitaal en private equity-financiering voor
AI-bedrijven in 2019. Dit bedrag werd verdeeld
over 378 projecten.
AANTAL AI-ONDERNEMINGEN
Het Center for Data Innovation baseert zich
op het aantal op Crunchbase geregistreerde
AI-bedrijven met fondsen ter waarde van minstens 1 miljoen dollar.
Daaruit blijkt dat in het jaar 2019 de Verenigde
Staten 2.130 ondernemingen telden die actief
waren in AI, goed voor 13 bedrijven per miljoen
tewerkgestelde Amerikanen. Dit aantal is bovendien gestaag aan het groeien. Daarmee
kunnen ze onder meer profiteren van een
braindrain uit de EU richting de VS. Ter vergelijking, in de EU waren er volgens dezelfde criteria 890 AI bedrijven actief, of 3,5 bedrijven per
miljoen tewerkgestelde Europeanen.
Het Center for Data Innovation citeert bovendien andere onderzoeken die aantonen dat
de Verenigde Staten niet alleen de meeste
AI-start-ups hebben, maar ook de belangrijkste op basis van onder meer octrooiactiviteit,
marktpotentieel en talent. Maar liefst 65 van
de top 100 meest beloftevolle start-ups zouden volgens deze ranking in de Verenigde
Staten zijn gevestigd.
ONDERZOEK
Eerder werd al een beeld geschetst van de
publieke middelen die ter beschikking worden
gesteld voor onderzoek naar AI. Daarnaast is
er eveneens onderzoek vanuit de bedrijven
zelf. Om dit te berekenen keek het Center for
Data Innovation naar de 288 software- en
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computerbedrijven tussen de 2.500 bedrijven met de meeste investeringen in R&D ter
wereld. Daaruit bleek dat de Amerikaanse
software- en computerbedrijven maar liefst
124,5 miljard dollar spendeerden aan R&D.
Ter vergelijking: voor Europa was dit beperkt
tot 14,6 miljard dollar. Dit grote verschil is voornamelijk vanwege de enorme investeringen
van enkele van Amerika’s techgiganten zoals
Alphabet, Microsoft en Facebook. Hun investeringen gaan zeker ook niet integraal naar
AI-oplossingen.
De staat van onderzoek is niet beperkt tot het
vrijmaken van fondsen, ze kan ook afgemeten worden op de kwantiteit en kwaliteit van
de (academische) onderzoekspapers. Met
16.233 papers over AI in 2018 lag de VS achter op zowel China als Europa, al neemt het
per miljoen werknemers wel opnieuw de koppositie in. Bovendien krijgen de onderzoeken
uit de Verenigde Staten gemiddeld 40% meer
vermeldingen dan het wereldgemiddelde. Dit
doet uitschijnen dat de kwaliteit ervan zeer
hoog ligt.

berekeningen voor hun rekening kunnen nemen staan er 113 in de Verenigde Staten. Dat
een supercomputer vandaag niet meer hetzelfde betekent als enkele jaren geleden blijkt
duidelijk uit het feit dat in 2012 nog 252 van deze
supercomputers in Amerika stonden. Toen had
China er 68 in de top 500, ondertussen zijn dat
er 214. Bijna dubbel zoveel dus als de Verenigde
Staten. In de EU zijn er 91.
Ook in de productie van chips verliest de VS
marktaandeel. Tussen 1990 en 2020 daalde het
aandeel van de VS in wereldwijd geproduceerde chips van 37% naar 12%. Daarbij is het wel
belangrijk om op te merken dat het ontwerpen
van AI-chips minstens zo’n uitdaging is als het
effectief produceren ervan. In 2020 had de VS
62 bedrijven die chips ontworpen die specifiek
gebruikt kunnen worden voor AI-toepassingen.
Daarmee doet het beter dan China (29) en
zeker de Europese Unie (14). Rekening houdende met de stijgende spanningen tussen de
Verenigde Staten en China, en de daarmee
gepaard gaande uitdagingen met de toevoerlijnen van strategische grondstoffen en componenten, is dit van groot belang.

HARDWARE
Zonder hardware om de AI-toepassingen op
te laten draaien, blijft de technologie een
lege doos. Daarom moeten voldoende supercomputers beschikbaar zijn en moet gerekend
kunnen worden op een afdoende toestroom
aan halfgeleiders en chips. Het Center for Data
Innovation geeft aan dat de hoeveelheid rekenkracht om de grootste AI-systemen te laten
functioneren sinds 2012 elke 3,4 maanden verdubbeld is.

Van de 15 bedrijven die het meeste halfgeleiders produceren zijn er 8 gevestigd in de
Verenigde Staten (Intel, Micron, Qualcomm,
Broadcom, Nvidia, Texas Instruments, Apple
en AMD). Amerikaanse bedrijven stonden gedurende een decennium in voor ongeveer de
helft van alle verkochte halfgeleiders, maar dit
zou sterk kunnen veranderen door concurrentie
uit, voornamelijk, China.

Van de top 500 zogenaamde “supercomputers” die enorme hoeveelheden complexe
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3.2 LIFE SCIENCES

Sinds de Tweede Wereldoorlog leidt de
Verenigde Staten de dans in de life sciences
sector. Zowel wat de farmaceutische industrie
betreft (chemische en biologische geneesmiddelen) als in de ontwikkeling en productie van
medische apparatuur speelt het land een cruciale rol.
Die positie heeft de Verenigde Staten te danken aan, onder meer, de rijkdom aan clusters
met academische en onderzoeksinstellingen,
de vele investeringen in R&D (ongeveer de helft
van alle R&D-investeringen in de sector wereldwijd), de eindeloze reeks patenten die kunnen
rekenen op sterke octrooi- en gegevensbescherming (ongeveer 40% van de wereldwijde
patenten op farmaceutische producten en medische apparatuur worden aangevraagd in de
VS), de aanwezigheid van kapitaal (twee derde
van de wereldwijde durfkapitaalinvesteringen
in biofarmaceutische startups wordt gedaan
in de Verenigde Staten) en natuurlijk de marktgrootte.
Bovendien is de sector goed op dreef. Een belangrijke reden daarvoor is de groeiende markt
als gevolg van de steeds ouder wordende bevolking. Slechts tien jaar geleden was 12,9% van
de Amerikaanse bevolking 65 jaar of ouder,
vandaag is dat rond de 16,5% en tegen 2029 zou
dit volgens een rapport van Oxford Economics
al oplopen tot 20,3% van de bevolking. Dit betekent meer dan 70 miljoen 65-plussers in de
Verenigde Staten, een groep die ondersteuning
nodig heeft bij chronische ziektes en meer dan
andere medische ondersteuning vereist.
De voorbije twee jaar is er nog extra ingezet op
het belang van life sciences in de Verenigde
Staten. Als gevolg van de COVID-19 pandemie
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die de wereld midscheeps trof, is er een zelden
geziene toestroom van middelen beschikbaar
gesteld door de Amerikaanse overheid. De
huidige regering van de Verenigde Staten zet
sterk in op gezondheidszorg en is een structureel hogere steun genegen. Bovendien zette
de pandemie ook de uitdagingen in de toeleveringsketen op scherp in de Verenigde Staten.
Voor een aantal (medische) producten bleek
de Verenigde Staten erg afhankelijk van buitenlandse aanvoer. Dit zorgde voor een breed
gedragen reflex van reshoring, of minstens een
roep tot diversificatie van toevoerlijnen naar bevriende naties.
Dit alles maakt van de Verenigde Staten een
zeer interessante markt voor Belgische life sciences bedrijven.

DE AMERIKAANSE MARKT VAN LIFE SCIENCES
De Amerikaanse farmaceutische en medische
apparatuurindustrieën nemen samen een zeer
belangrijke positie in de Amerikaanse economie in. Hoewel sommige andere industrieën
groter zijn, spelen de life sciences vooral een
significante rol vanwege de grote hoeveelheid
onderzoek die ze doen, het hooggeschoolde
en goedbetaalde karakter van de banen die
ze creëren en het feit dat de Verenigde Staten
een concurrentieel voordeel hebben in de
meeste aspecten van de sector.
Als de Verenigde Staten wereldleider willen blijven op het gebied van life sciences, moeten
ze echter de gezondheid van het ecosysteem
verbeteren door de kracht van elk belangrijk
onderdeel aan te pakken, incl. onderzoek, investeringen, training en goedkeuring door de
overheid.
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WERKGELEGENHEID IN DE SECTOR
De werkgelegenheid binnen de life sciences
sector is in snelvaart aan het stijgen. Zelfs in
2020 is de industrie blijven aanwerven en dit
ondanks de uitdagingen van een wereldwijde pandemie en de daaruit voortvloeiende
bedrijfssluitingen. Volgens het meest recente
Life Sciences Workforce Trends Report slaagde
de sector er dat jaar immers in om haar personeelsbestand met 1,4% te laten groeien, terwijl
er in de totale private sector een daling van
5,1% was.
Tussen 2017 en 2020 openden Amerikaanse life
sciences bedrijven niet minder dan 2,53 miljoen vacatures. Bovendien was bijna de helft
van de jobs binnen de life sciences industrie
(47%) voorbehouden voor hooggeschoolden.
In andere industrieën is dit gemiddeld 27%.

Jobs binnen de life sciences industrie in de Verenigde Staten,
2020 (in % van tewerkstelling)
Andere jobs

15

Life Scientists

5

Healthcare Professionals & Technicians

6

Engineers

6

Transportation & Material Moving

6

IT

7

Business & Financial Operations

8

Sales

8

Management

12

Office & Administrative Support

12

Production

15

Bron: Coalition of State Bioscience Institutes & TEConomy Partners, LLC

De jobs in de Amerikaanse life sciences sector
zijn zeer divers verspreid. De grootste groep,
15% van het personeelsbestand, is actief binnen de productie. Ongeveer 5% van de tewerkgestelden zijn de zogenoemde “life scientists”,
of het personeel actief in R&D. In de zomer van
2020 was meer biotech R&D personeel actief
in de Verenigde Staten dan ooit tevoren.
De nodige geschoolde arbeiders kunnen voornamelijk gevonden worden in Boston, waar
ieder jaar bijna 5.000 studenten afstuderen
in de biomedische wetenschappen. Ook in
Chicago, Philadelphia en San Diego worden
ieder jaar een 3.000-tal studenten klaargestoomd voor de hooggespecialiseerde R&D
arbeidsmarkt.
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WAAR
De life sciences industrie heeft clusters in heel
het land, maar de echte hotspots bevinden
zich aan de oost- en westkust, niet toevallig in
de buurt van enkele van de meest prestigieuze universiteiten ter wereld.
Denk daarbij vooral aan Greater Boston (met
onder meer Harvard University en MIT) en
de San Francisco Bay Area (met onder meer
Cal-Berkely en Stanford University). Ook New
Jersey, San Diego, Washington DC, Baltimore
en Raleigh-Durham (met het Research Triangle
Park) hebben een zeer grote life sciences hub,
terwijl onder andere Seattle en zeker New York
sterk opkomende spelers zijn.
Newmark Research lanceerde een “Life science index” waarmee Amerikaanse clusters
met elkaar worden vergeleken op ijkpunten
als “maturiteit”, “momentum”, “innovatie” en
“toekomstige groei”.
Greater Boston prijkt op de eerste plaats met
een score van 89,1. Het wordt op de voet gevolgd door de San Francisco Bay Area, met
een score van 85,3. San Diego volgt op de
derde plaats met een eindresultaat van 70,4.
De enorme aantrekkelijkheid van Greater
Boston heeft ook tot gevolg dat nergens anders in de Verenigde Staten zo’n concentratie aan labs is gelegen. De vraag naar
laboratoriumruimte in de omgeving van
Boston blijft sterk toenemen, maar doordat
het aanbod schaars is, leidt dit tot stijgende
huurprijzen. Het leegstandspercentage voor
bestaande laboratorium- en onderzoeks- en
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ontwikkelingsruimte bedraagt slechts rond de
1% in de Boston-Cambridge-markt, waardoor
ook de huurprijs per m2 in september 2021 gemiddeld 7,5% hoger lag dan in maart van dat
jaar. Aangezien er dus vrijwel geen leegstand
meer is in Cambridge, het traditionele knooppunt van de markt, verleggen de vraag en het
aanbod zich naar locaties aan de zeehaven,
Somerville, Fenway, Watertown en Waltham.
INVESTERINGEN
De sterke groei van de werkgelegenheid en
bovenstaande hubs kan niet verklaard worden zonder te kijken naar de investeringen in
de sector. Het kapitaal geïnvesteerd in de life
sciences sector, één van de meest kapitaalintensieve industrieën, heeft een rechtstreekse
impact op het aantal tewerkgestelden.
DURFKAPITAAL
Sinds eind 2019 wordt ieder kwartaal een record opgemeten in durfkapitaal investeringen
bestemd voor de life sciences sector. Dit terwijl
de meeste andere sectoren net kampten met
een tekort aan investeringen als gevolg van
COVID-19.
Het totaal geïnvesteerde durfkapitaal voor
alle aspecten van life sciences bereikte volgens het vastgoed adviesbureau Newmark
in 2021 een recordhoogte van 43,3 miljard
dollar. Dat betekent een stijging met 30% ten
opzichte van een jaar eerder, toen het vorige
record werd gevestigd. Onder meer de technologische vooruitgang, die de ontwikkeling
van geneesmiddelen en de creatie van therapieën en behandelingen sneller en efficiënter
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maakt, is verantwoordelijk voor de stijging van
de investeringen in biowetenschappen in de
afgelopen tien jaar. Hiernaast had de pandemie onmiskenbaar een verder positief effect
op de vraag en de psychologie van beleggers,
aangezien andere sectoren van de economie ernstig werden verstoord door COVID-19
en vanwege het feit dat gezondheidszorg en
snelle vaccinontwikkeling op het voorplan van
de wereldwijde prioriteiten kwamen te staan.
De consultant RSM merkt op dat bij de investeringen in de Verenigde Staten een steeds grotere focus komt te liggen op het ontwikkelen
van nieuwe geneesmiddelen en “next generation” therapieën. Tussen 2017 en 2019 vertegenwoordigden investeringen in bedrijven
die specifiek gericht waren op het ontdekken,
screenen en testen van de werkzaamheid van
nieuwe geneesmiddelen ongeveer 28% van al
het opgehaalde kapitaal. Sinds het begin van
2020 is dit aandeel gestegen tot 43% van het
kapitaal.
Bovendien wordt bovengemiddeld veel kapitaal opgehaald door startups en kleinere
bedrijven, die een steeds grotere rol spelen
in deze niche, alsdus RSM. De consultant verwacht dat deze trend niet snel zal keren, gezien de structurele verschuiving naar geneeskunde op maat via geavanceerde therapieën
in immuun-oncologie en cel- en gentherapie
(zie ook “Trends en mogelijkheden”).
Het leeuwendeel van de durfkapitaal investeringen vindt plaats in de zogenaamde “premier markets”, namelijk Boston-Cambridge en
de San Francisco Bay Area. In 2021 mochten
beide locaties respectievelijk 18,4 miljard dollar

en 20,6 miljard dollar aan venture capital verwelkomen, aldus Newmark. Tegelijk is er ook
op andere locaties een stevige groei in durfkapitaal waar te nemen. Denk daarbij onder
meer aan New York, Seattle, Washington DC,
Chicago, Houston, Pittsburgh, Denver, Seattle
of Philadelphia.
Durfkapitaalfinanciering voor life sciences
bereikte volgens een rapport van CBRE een
nieuw record van ongeveer 32 miljard dollar
na de eerste drie kwartalen van 2021, hetgeen
bijna evenveel is als gedurende het volledige
jaar 2020. Banen voor biotechnologisch onderzoek en ontwikkeling groeiden in het snelste tempo ooit, met 3% in 2021, vergeleken met
een jaarlijks percentage van 1,3% tussen 2016
en nu.
NIH
Publieke middelen worden veelal ingezet via
de National Institutes of Health (NIH). Van hieruit wordt financiering toegewezen aan onder
meer universiteiten, ziekenhuizen en onderzoekscentra. Met een gemiddelde jaarlijkse
budgetstijging van 0,9% was er tussen 2003
en 2015 amper beweging te krijgen in de
overheidssteun voor de life sciences industrie.
Sindsdien heeft het budget echter een elektroshock gekregen. Tussen 2015 en 2020 was er
een aangroei met niet minder dan 37,4%.
De middelen gestuurd door de NIH, om en bij
de 40 miljard dollar, gaan onder meer richting
Boston-Cambridge. In 2020 mocht het fondsen ontvangen ter waarde van ongeveer 3,7
miljard dollar. Dit is meer dan New York City
(ongeveer 3,3 miljard dollar) en Washington
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DC - Baltimore (iets meer dan 3 miljard dollar).
De individuele instituten die op de grootste
bijdragen konden rekenen, waren de Johns
Hopkins University in Baltimore, New York
University en Duke University in Durham, NorthCarolina. Zij kregen in 2020 injecties van respectievelijk 825 miljoen dollar, 809 miljoen dollar en 731 miljoen dollar.
In Boston gingen de meeste fondsen in 2020
naar Massachusetts General Hospital (551 miljoen dollar) en Brigham and Women’s Hospital
(328 miljoen dollar). Daarna volgen Boston
Children’s Hospital, Harvard Medical School en
het Dana-Farber Cancer Institute. Opvallend is
dat bijna de helft van de koek naar “andere”
gaat, wat op de zeer diverse cluster wijst. In
veel andere staten gaan de NIH-fondsen naar
een beperkt clubje ontvangers.

percentage van de omzet, meer dan 6 keer
boven het gemiddelde van de maakindustrie
in haar geheel.
US life sciences corporate R&D spending, in miljard USD
2011

105

2012

108

2013

111

2014

117

2015

126

2016

137

2017

148

2018

163

2019

175

2020

212

Bron: CBRE https://www.cbre.us/research-and-reports/US-Life-Sciences-BiotechRevolution-Accelerates-in-the-COVID-19-Era-June-2021

TRENDS EN MOGELIJKHEDEN VOOR BELGISCHE
BEDRIJVEN OP DE AMERIKAANSE MARKT

R&D
ONLINE GEZONDHEIDSZORG
Bovenop de twee voorgaande vormen van
kapitaalinjecties zijn er nog massale R&D investeringen vanuit de life sciences bedrijven
zelf. In 2020 bedroegen deze in de Verenigde
Staten 212 miljard dollar. Dit is een hele sprong
van de 175 miljard dollar het jaar tevoren.
Daarmee nemen de in Amerika gevestigde
bedrijven ongeveer de helft van alle R&Dinvesteringen wereldwijd voor hun rekening.
Volgens de belangengroep Pharmaceutical
Research and Manufacturers of America stond
de biofarmaceutische industrie in voor 18% van
alle R&D uitgaven van Amerikaanse bedrijven.
Hun R&D investeringen liggen, uitgedrukt als
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Als gevolg van de wereldwijde pandemie is
er een enorme vraag gekomen naar online
gezondheidszorg in de Verenigde Staten. Het
consultancybureau Deloitte schat dat er medische diensten virtueel werden geleverd ter
waarde van 30 miljard dollar in 2020. Een survey uitgevoerd door de consultant PWC zag
ook naar de toekomst een zeer grote bereidheid voor online of DIY zorg bij de Amerikanen.
34% van de ondervraagden gaf aan geen
problemen te hebben met een online eerste
vaststellingsonderzoek, terwijl 37% geen graten zag in een online opvolging.
De pandemie had ook een impact op
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klinische proeven aangezien patiënten niet
langer iedere keer naar een laboratorium of
ziekenhuis konden komen. Volgens een survey
uit september 2020 ging 15,3% van de klinische
testen in de VS over op mobiele labs, 15,3%
ging thuisbezoeken afleggen en 40% volgde
testpersonen virtueel op. Nu ongeveer 90%
van de Amerikanen een smartphone heeft en
het aantal wearables de hoogte ingaat, is er
een grote bereidheid voor het verder implementeren van deze manier van werken in de
toekomst.
SNELLER EN MEER
De indrukwekkende snelheid waarmee vaccins tegen COVID-19 werden ontwikkeld kan
een blijvende invloed hebben op de manier
van werken in de Verenigde Staten. Denk
daarbij aan de samenwerking die er was in het
samenbrengen van kapitaal, aan de allianties
tussen onderzoekscentra, universiteiten en
zelfs concurrerende bedrijven, maar ook aan
de rol van de regelgevende instanties.
De wens om de ontwikkelingstermijnen te verkorten zal waarschijnlijk druk leggen op dergelijke regelgevende instanties om in de toekomst anders te werken, denkt Deloitte. Met
hun rigoureuze maar flexibele screening voor
COVID-19-vaccins hebben ze een mogelijke
blueprint afgeleverd voor de toekomst.
Bovendien kunnen de successen rond innovatieve medicijnen en nieuwe technologieën,
zoals mRNA, een nieuwe golf van medicijnen
en behandelingen op gang trekken. Onder
meer gestuwd door een hernieuwde interesse
in antivirale middelen keurde de Food & Drug

Administration in 2021 niet minder dan 60 nieuwe medicijnen goed.
M&A
Via de Federal Trade Commission heeft
President Joe Biden al aangekondigd om de
aanpak van fusies in de life sciences sector te
herzien en aan banden te leggen. Extra aandacht bij goedkeuringsprocedures zal vooral
komen te liggen op het beheersbaar houden
van de prijzen voor geneesmiddelen, een opdracht die nu ruimer wordt geïnterpreteerd
dan vroeger.
Daar staat tegenover dat net een verhoogde M&A activiteit verwacht kan worden om
te voldoen aan een andere pijler van de
Amerikaanse strategie, met name het veiligstellen van de toeleveringsketens. De pandemie, die in verschillende landen gepaard ging
met een protectionistische reflex, stelde de
zaken immers op scherp. Zeker de afhankelijkheid van Aziatische landen als China en India
wordt vaak aangehaald.
EEN GUNSTIG BELEIDSKADER
Het consultancybureau RSM merkt op dat de
Amerikaanse President Joe Biden tijdens de
verkiezingsrace 3,5 keer meer geld kreeg toegestopt van de life sciences industrie dan zijn
concurrent. Dit lijkt te impliceren dat de sector
vertrouwen heeft in de keuzes van Biden. De
wil om beleidsveranderingen door te voeren,
viel alvast af te leiden uit de rist nieuwe leidinggevenden binnen cruciale departementen als
de “Food and Drug Administration”, het “U.S.
Department of Health & Human Service”, de
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“Centers for Disease Control and Prevention”
en de “Federal Trade Commission”.
De belangrijkste beleidsimpact zal echter samenvallen met de (verwachte) budgetten die
besteed worden aan gezondheidszorg in de
Verenigde Staten.
De enorme stimuluspakketten die de
Amerikaanse regering inzet om de economie
weer op de rails te krijgen, komen ook de life
sciences sector ten goede. Onder meer de
uitbreiding van het aantal personen dat valt
onder de Affordable Care Act zal de vraag
naar zorg doen toenemen. Naast zeer concrete steun voor het verslaan van COVID-19 is er
ook aandacht voor het bredere plaatje in de
stimuluspakketten. Het Amerikaanse ministerie
van Volksgezondheid krijgt middelen om tot
100.000 meer mensen aan te werven en zal
financiering ontvangen voor onderzoek naar
en ontwikkeling van andere vaccins en therapieën.
Daarnaast wil President Biden ook ambitieuze initiatieven door het congres loodsen. Op
2 februari 2022 kondigde hij plannen aan om
het Cancer Moonshot-initiatief opnieuw te
lanceren als onderdeel van zijn niet aflatende vastberadenheid in de strijd tegen kanker
in de VS. Het Beau Biden Cancer Moonshotinitiatief werd oorspronkelijk gelanceerd in
2016 door de toenmalige vice-president als
reactie op de dood van zijn zoon, Beau Biden,
aan glioblastoom in 2015. Op dat moment gaf
het Amerikaanse Congres toestemming voor
1,8 miljard dollar in financiering gedurende
de komende 7 jaar voor dit initiatief, dat tot
doel had wetenschappelijke ontdekkingen te
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versnellen, samenwerking in onderzoek aan
te moedigen en het delen van gegevens te
verbeteren. De voorgestelde herlancering van
dit initiatief onder de huidige regering BidenHarris omvat de hoofddoelstelling om de sterfte aan kanker binnen de komende 25 jaar met
ten minste 50% te verminderen.
Dergelijke ambities zijn mogelijk gemaakt door
substantiële verbeteringen in de kankerdiagnostiek, therapieën en patiëntenzorg in de afgelopen jaren. Het kankersterftecijfer in de VS
is deze eeuw al met 25% gedaald als gevolg
van de ontwikkeling van nieuwe hulpmiddelen en technologieën in de kankerzorg, meer
gerichte behandelingen, immunotherapieën,
vaccins en een aanzienlijke daling van het tabaksgebruik onder jonge en langdurige rokers
sinds het begin van de jaren negentig.
De aankondiging volgt op het voorstel van
Biden, in 2021, om een nieuw biomedisch
onderzoeksbureau op te richten binnen de
National Institutes of Health - het Advanced
Research Projects Agency for Health (ARPA-H)
- dat de taak zou krijgen om biomedische
doorbraken te ontwikkelen voor de preventie, detectie en behandeling van ziekten zoals
alzheimer, diabetes en kanker. Met een geraamde kostprijs van 6,5 miljard dollar zou dit
agentschap de grootste investering in wetenschappelijk onderzoek door de Amerikaanse
regering in decennia vertegenwoordigen, en
het geeft de bereidheid van de huidige regering aan om grote bedragen uit te geven aan
de toekomst van de gezondheidszorg.
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3.3 SPORTTECHNOLOGIE

Sport leeft in de Verenigde Staten. Volgens
een studie uit 2021 van de Accelerator &
Incubator Comcast NBCUniversal SportsTech
noemt niet minder dan 83% van de inwoners
van de VS zichzelf een sportfan. Ongeveer
50% beschouwt zich zelfs als een “super-fan”
van één of meerdere sporten.

De wereldwijde waarde van de sporttechnologiesector bedroeg volgens schattingen van
ResearchandMarkets™ om en bij de 17,9 miljard dollar in 2021. Tegen 2026 zou dit volgens
dezelfde analist al gestegen zijn tot 40,2 miljard
dollar. Dit zou een jaarlijkse gecumuleerde stijging betekenen van maar liefst 17,5%.

Sport is in concurrentie met andere vormen
van entertainment, live maar ook digitaal.
Het is de ambitie van sporttechnologie om de
sportbeleving zo aantrekkelijk, eenvoudig en
intensief mogelijk te maken door het betrekken van, voornamelijk, digitale elementen.

Zoals in zoveel andere sectoren vormen de
Verenigde Staten de grootste afzetmarkt. In
de VS bedroeg de omzet in 2021 ongeveer 2,8
miljard dollar, goed voor ongeveer 15% van de
opbrengsten wereldwijd.

Tegelijk worden de (commerciële) belangen
achter sport steeds groter en kan het verschil
tussen winst of verlies miljoenen euro bedragen. Teams, atleten en coaches vertrouwen
daarom steeds meer op technologie om het
verschil te maken met hun concurrenten en
om zelf gezond en fit te blijven.
In deze context zijn organisatoren en clubs
maximaal op zoek naar manieren om de twee
bovenstaande elementen te faciliteren, maar
ook om nieuwe inkomstenbronnen aan te boren door de aanpassing van stadions, businessmodellen en sponsorovereenkomsten.
De snellere uitrol van 5G, en daaraan gekoppeld evoluties zoals Internet of Things, virtuele
realiteit, artificiële realiteit en big data toepassingen, maakt dat de Verenigde Staten als
markt sneller matuur zijn voor verregaande
technologische innovaties dan verschillende
Europese landen, waaronder België.

DE VERENIGDE STATEN ALS MAGNEET VOOR INVESTERINGEN
Het Global Sportstech VC Report 2021 stelt dat
tussen 2017 en 2021 maar liefst 27,3 miljard dollar aan durfkapitaal werd geïnvesteerd in bedrijven met toepassingen in sporttechnologie.
In deze periode stonden de Verenigde Staten
met stip op één voor investeringen in deze sector. Met durfkapitaal ter waarde van 11,6 miljard dollar werd er meer dan driemaal zoveel
geïnvesteerd als in China, de nummer 2 met
durfkapitaal ter waarde van 3,5 miljard dollar.
India, Canada en Frankrijk volgen op verre
afstand met investeringen ter waarde van respectievelijk 1,9 miljard dollar, 1,1 miljard dollar
en 962,8 miljoen dollar tussen 2017 en 2021.
COVID-19 had een zware impact op heel wat
sectoren, waaronder ook die van de sport.
Heel wat wedstrijden werden afgelast of uitgesteld. De verliezen die de professionele
sportploegen in de VS hebben moeten slikken
als gevolg van de pandemie kwamen uit op

AGENTSCHAP VOOR BUITENLANDSE HANDEL

79

ongeveer 15 miljard dollar.
Toch lijkt de COVID-19 pandemie weinig roet in
het eten te hebben gegooid van de sporttechnologiesector, zeker in de Verenigde Staten.
In 2020 werd volgens het North American
Sportstech Report in Noord-Amerika voor niet
minder dan 2,4 miljard dollar aan investeringen neergeteld in deze sector. Dit betekent
dat er in de Verenigde Staten nooit meer geïnvesteerd werd in sporttechnologie dan in coronajaar 2020. De VS staan in voor 97% van alle
investeringen in sporttechnologie in NoordAmerika sinds 2016.
Dit bedrag van 2,4 miljard dollar is flink
meer dan wat verwacht werd in het Global
Sportstech VC Report 2020, waar op basis van
cijfers tot september werd uitgegaan van investeringen ter waarde van 1,6 miljard dollar.
Daarmee alleen al zouden de VS een aandeel
van 60% van de wereldwijde investeringen in
de sporttechnologiesector hebben opgetekend. In 2018 en 2019 schommelde dit aandeel
van Noord-Amerika nog rond respectievelijk
46% en 42%.
Mogelijk werkte de pandemie in de Verenigde
Staten zelfs als een accelerator voor deze sector. Verschillende pistes om meer (digitale) interacties en waarde te creëren met de fans,
om liefhebbers aan het sporten te krijgen en
te houden, om inkomsten te genereren los van
traditionele inkomstenbronnen als ticketing
werden meer dan ooit onderzocht. Bedrijven
en markten die al een zekere voorsprong hadden opgebouwd, met de Verenigde Staten als
exponent, lijken hiervoor beloond te worden in
crisistijd.
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De knowhow in de Verenigde Staten zit het
meeste gebundeld in enkele steden, met New
York op kop. In de 10 steden die wereldwijd
tussen 2017 en 2021 het meeste investeringen
in sporttechnologie wisten aan te trekken, zijn
de eerste drie terug te vinden de Verenigde
Staten. Dit zijn New York City, Jacksonville en
San Francisco.
Een blik op het niveau van staten geeft een duidelijke top 2 aan (New York en Californië met
respectievelijk 3,5 miljard dollar en 3,1 miljard
dollar aan investeringen tussen 2016 – 2020),
op verre afstand gevolgd door Massachusetts
(678 miljoen dollar), dat dan weer meer investeringen in sporttechnologie aantrok tussen
2016 en 2020 als de volgende 4 Amerikaanse
staten gecombineerd.
Bij de belangrijkste investeerders die ook actief
zijn in sporttechnologie horen Sequoia Capital,
Accel, GGV Capital, General Catalyst, Spark
Capital en Accomplice.
Daarnaast zijn er een hele rits investeringsfondsen, accelerator & incubator programma’s en innovatie initiatieven beschikbaar in
de Verenigde Staten die een specifieke focus
hebben op sporttechnologie.
Tot de eerste categorie behoren onder meer
Causeway Media Partners (Cambridge),
Courtside Ventures (New York), RSE Ventures
(New York) en Will Ventures (Boston).
Voor acceleratoren en incubatoren kan
je onder meer aankloppen bij Comcast
NBCUniversal SportsTech (Atlanta), Stadia
Ventures (St. Louis), Global Sport Venture
Development (Phoenix) of Techstars Sports
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(Indianapolis).

opponenten.

Enkele innovatie initiatieven zijn dan weer
VC Sports (New York), Global Sports Venture
Studio (Los Angeles), HTX Sports Tech (Houston)
of Women in Sports Tech (San Francisco).

Daarnaast zijn er nog de vele recreatieve sporters, die evenzeer boven zichzelf willen uitstijgen, hun gezondheid willen opvolgen en toegang willen hebben tot sportfaciliteiten. Naast
de wearables die toelaten om data over de
eigen prestaties en het eigen lichaam bij te
houden, te analyseren en ermee aan de slag
te gaan voor onder meer blessurepreventie, is
er voor hen ook steeds meer hardware beschikbaar, met Peloton als één van de Amerikaanse
koplopers.

MOGELIJKHEDEN PER NICHE
De sporttechnologie sector overkoepelt een
resem technologieën, maar vooral ook toepassingen. Deze kunnen onder meer onderverdeeld worden in drie grote lijnen: betere
prestaties, betere beleving voor fans en lucratievere zakenmodellen voor organisaties.
A.

Betere prestaties

De meeste topatleten beginnen hun training
op jonge leeftijd, leven dag en nacht voor hun
sport en gaan tot het uiterste om uit te blinken.
Het verschil tussen winst en verlies, tussen topfit zijn en blessures oplopen, kan in zo’n hyper
competitieve omgeving gemaakt worden door
technologie.
Denk daarbij onder meer aan sensoren die op
het lichaam worden gedragen of wearables. In
combinatie met GPS-systemen en video-analyse kunnen makkelijk tot 1.000 datapunten per
seconde gemeten worden. Gedreven door
het Internet of Things zou deze niche volgens
het Landscape of Sports Tech 2021 een hoge
vlucht kunnen nemen in de Verenigde Staten,
met een aangroei van 25% in de komende vijf
jaar. De gegenereerde data op individueel niveau laat ook een betere omkadering toe op
het vlak van coaching, zorgt voor een inzichtelijker scoutingrapport en ondersteunt de bepaling van de tactiek bij het treffen van sportieve

De afgelopen jaren scheren bedrijven die betere prestaties beloven voor zowel professionele
sporters als liefhebbers hoge toppen. Ongeveer
de helft (49%) van al het durfkapitaal dat sinds
2016 werd gepompt in sporttechnologie in de
Verenigde Staten ging naar zulke bedrijven. Dit
aandeel neemt overigens alleen maar toe. In
2020 werd zelfs 67% van het ter beschikking gestelde kapitaal in deze bedrijven gestopt.
B.

Meer beleving

Het Landscape of Sports Tech 2021 rapport
beweert op basis van een enquête dat technologie sportfans helpt om meer plezier te
beleven aan wedstrijden. Volgens Comcast
NBCUniversal SportsTech is het idee eenvoudig:
probeer de barrières tussen de speler/sporter/
team enerzijds en de fans anderzijds zo laag
mogelijk te houden, en je krijgt er waarde voor
in de plaats.
Amerikaanse fans willen via verschillende
kanalen in contact treden met hun favoriete ploeg. De enquête van de Comcast
Accelerator & Incubator toont aan dat 93%
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kijkt naar wedstrijden op tv, 68% volgt ze op
sociale media, 45% koopt merchandise, 30%
speelt ‘fantasy sports’ en 26% doet mee aan
sportweddenschappen.
Overkoepelende
nieuws- en contentplatformen van individuele
clubs of organisaties zullen de komende jaren
naar verwachting steeds meer het levenslicht
zien in de VS.
Tegelijk bieden de nieuwste technologieën,
zoals VR headsets, ook nieuwe mogelijkheden.
In de Verenigde Staten wordt ook volop gekeken naar toepassingen waarmee supporters
zelf kunnen selecteren met welke camera ze
een wedstrijd bekijken, virtueel kunnen supporteren voor een ploeg of via Augmented
Reality live statistieken en updates kunnen ontvangen die gegenereerd worden op basis van
onder meer sensoren die spelers dragen.
Bovendien zijn ook ‘fantasy sports’ aan een
stevige opmars bezig, waarbij de gamers
zelf steeds professioneler worden en de onlinewedstrijden hoe langer hoe meer als gelijkwaardig worden beschouwd aan “offline”
sportprestaties.
Over de periode 2015 tot 2020 ontvingen
Amerikaanse sporttechnologiebedrijven die
inzetten op beleving het meeste kapitaal
(44% van alle investeringen in de sector). Dit
is echter vooral vanwege grote kapitaalrondes in 2015 en 2016. De laatste jaren slaat de
balans door in het voordeel van toepassingen
die prestaties bevorderen. Toch blijft het de
niche waarvoor de Accelerator & Incubator
Comcast NBCUniversal SportsTech het meeste
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aanvragen ontvangt.
C.

Lucratievere zakenmodellen

Sporttechnologie kan teams, clubs, organisatoren… tot slot helpen om een professionelere
en lucratievere structuur uit te bouwen. Hoewel
sporttechnologie zoals eerder besproken op
zich niet te lijden had onder de crisis veroorzaakt door COVID-19 gaat dit niet helemaal
op voor alles wat met de live beleving te maken heeft, zo ziet ook de consultant PwC. Denk
daarbij aan niches als “slimme stadions”, tickets
en hospitality, veiligheid of merchandising.
Zonder de aanwezigheid van fans vinden er
geen investeringen plaats. Daarom kan technologie zeker ook ingezet worden om supporters weer vertrouwd te maken met live wedstrijden. De Landscape of Sports Tech noteert
dat 56% van de Amerikaanse respondenten
zich comfortabeler zouden voelen als er mogelijkheden zijn voor contactloos betalen in
sportstadions. Bij 18- tot 24-jarigen bedroeg dit
aandeel zelfs 74%.
Een belangrijk onderdeel van de Amerikaanse
fan beleving is het nuttigen van voedsel en
drank tijdens de wedstrijd. Een onderzoek van
het IT-bedrijf Oracle toonde aan dat 82% van
de mensen die naar live sportwedstrijden gingen deze ervaring misten tijdens de COVID-19
pandemie, terwijl nog meer onder hen, 85%,
hunkerde naar “stadium food”. In dit domein
kunnen nog heel wat oplossingen aangeboden worden, zoals een pre-order van voeding
en drank, dit laten leveren tot aan het zitje of
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een afgesproken plaats…
Wat het aanbieden van tickets en het verzekeren van de veiligheid betreft, springen technologieën gerelateerd aan blockchain dan weer
in het oog. Zowel om te kunnen garanderen
dat er niet met tickets geleurd kan worden, als
om eenvoudiger extra’s te kunnen aanbieden
aan bepaalde VIP-gasten.
Hoe langer hoe meer wordt een eigen app of
kanaal cruciaal om de ervaring in het stadion
te beheren. Via dergelijke apps kunnen fases
in real-time herhaald worden, statistieken en
inzichten gedeeld worden, voedsel en drank
besteld en geleverd worden, in contact getreden worden met andere fans… Met de data
die daarmee verzameld wordt, kan de organisator of club dan weer aan de slag gaan om
efficiënter en gerichter content van sponsors
beschikbaar te stellen of nieuwe sponsors aan
te trekken.
Hoewel nog heel wat innovaties staan te gebeuren in de komende jaren lijken investeerders in de Verenigde Staten niet te springen
om sterk op deze niche in te zetten. B2B voorstellen (waaronder B2B2C oplossingen) kunnen slechts 18% van het durfkapitaal losweken
dat in de Amerikaanse sporttechnologiesector wordt geïnvesteerd. Dit hoewel 24% van de
startups in dit domein actief zijn.
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4
RECENTE
SUCCESVERHALEN

3D-SIDE

3D-Side bestaat op dit moment uit 20 experts
in medische beeldverwerking, 3D-printen,
medische softwareontwikkeling, Europese
en Amerikaanse certificering, ISO13485kwaliteitsbeheer, enz.

•
•

•
Zowel op productniveau als op het vlak van
software zijn Europa, de VS en Canada de
doelmarkten. Toen het bedrijf in 2015 met haar
activiteiten startte, kwam 50% van de omzet
voort uit export en in 2021 was dit reeds opgelopen tot 90%.
De groei van 3D-Side zal in 2022 sterk versnellen via de Amerikaanse certificeringen die het
bedrijf behaalde voor zijn medische producten en software. Er zijn al meerdere contracten
getekend met Amerikaanse spelers.
3D-Side US zal nu worden opgericht om zowel
operationele ondersteuning als lokale productie van deze hulpmiddelen te verzekeren
(elk hulpmiddel wordt in België gecreëerd en
vervolgens 3D-geprint in de VS). Hetgeen daar
geproduceerd zal worden, zijn:
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op maat gemaakte handleidingen om
bottumoren precies te verwijderen
op maat gemaakte handleidingen voor
het snel en precies plaatsen van schouder-, enkel-, knie-implantaten, etc.
op maat gemaakte handleidingen om
correcties uit te voeren aan beenderstructuren, zoals de schenen, om vroegtijdige
slijtage van gewrichten te voorkomen.

Dit alles wordt ondersteund door de Customize
software, een beveiligde online tool voor het
3D-plannen van chirurgische ingrepen, gebaseerd op Artificial Intelligence.
De plannen van 3D-Side zijn erop gericht dit
platform te integreren als een referentieplatform in de «mass customization» van de gezondheidszorg, door het te koppelen aan andere technologieën zoals robotica, navigatie
of zelfs augmented reality (project in uitvoering).

RECENTE SUCCESVERHALEN

MACQ : CASE – LAGE EMISSIE ZONE IN BRUSSEL

1.

BELANG VAN EEN LAGE-EMISSIEZONE

Tegenwoordig ademen Europeanen steeds
vuilere lucht in waarbij 60% van de hoeveelheid stikstofdioxide wordt veroorzaakt door
het vervoer. Het resultaat is een daling van
onze levenskwaliteit en levensduur.
In juni 2016 besliste de regering van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest in België om van het
gewest een lage-emissiezone te maken. Er
werd gekozen voor een geautomatiseerde
oplossing met ANPR-camera’s (Automated
Number Plate Recognition) om deze zone effectief te kunnen controleren en omslachtige
administratieve procedures te vermijden.
Het ging om het eerste project dat gezamenlijk door 5 ministeries en hun administraties
werd uitgevoerd.
Sinds 1 januari 2018 is het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest een lage-emissiezone (Low Emission
Zone LEZ). De voorziene verbetering van de
luchtkwaliteit zal jaarlijks 100-110 vroegtijdige
sterfgevallen voorkomen, ziekten die verband
houden met NO2-blootstelling met 25% verminderen en 100-350 miljoen euro besparen op
gezondheidsuitgaven.
Van 2018 tot 2036 wordt elk jaar een extra categorie opgenomen van de meest vervuilende voertuigen die niet langer mogen rondrijden.
2.

DE LEZ-OPLOSSING

Dankzij de ervaring die Macq in de loop der
jaren heeft opgedaan, kon zij de beste geautomatiseerde oplossing ontwikkelen voor de

invoering van lage-emissiezones.
Intelligente ANPR-camera’s worden gebruikt
om alle voertuigen te detecteren die een gebied betreden of verlaten waar de LEZ actief
is. In de hele regio is geleidelijk aan een netwerk van zo’n 500 camera’s opgezet. Dit netwerk is operationeel sinds 2018.
De camera’s worden gebruikt in overeenstemming met de wetgeving over het gebruik van
privégegevens en -beelden. Ze worden ook
gebruikt voor politiedoeleinden in het kader
van het project om een videobeveiligingsplatform voor het Brussels Gewest te creëren.
De ANPR-camera’s zijn geïnstalleerd op de
grens van het hele Gewest. Ze garanderen
een betrouwbare en continue realtime herkenning van alle kentekenplaten.
Elke bestuurder die Brussel binnenrijdt en die
wegens de overmatige vervuiling van zijn
voertuig het gebied niet binnen mag, krijgt
een boete. Deze operatie wordt volledig aangestuurd via de centrale M³-software.
3.

DE EERSTE RESULTATEN

Een rapport over het eerste werkingsjaar laat
indrukwekkende resultaten zien.
Tussen september 2018 en december 2019
daalde het aandeel van voertuigen dat door
het verbod werd getroffen in het totale wagenpark met 88% en het aantal voertuigen
dat dankzij een ontheffing of een dagkaart
bleef rondrijden was vrij beperkt.
Deze verandering in de samenstelling van het
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wagenpark leidt tot een vermindering van
de uitstoot van stikstofoxiden, fijnstof en koolstof. Tussen juni 2018 en december 2019 zijn de
emissies van auto’s op de weg naar schatting
gedaald met 11% (NOX), 11,5% (PM2,5) en 77%
(BC) en de emissies van bestelwagens zijn verminderd met 3,5% (NOX), 21% (PM2,5) en 73%
(BC).
Tussen 2018 en 2019 daalden de jaarlijkse NO2concentraties met gemiddeld 10% op alle
meetstations in het Gewest. De Europese norm
voor NO2 werd eindelijk voor het eerst gehaald
in Brussel.
Deze resultaten die tijdens het eerste jaar van
het beperken van vervuilende voertuigen werden behaald, zijn zeer bemoedigend. De volgende stappen zullen essentieel zijn om deze
effecten te accentueren en de gezondheid
van alle Brusselaars te verbeteren.
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RECENTE SUCCESVERHALEN

TELEVIC

Televic is een onderneming uit Izegem die hoog-

Rail en 7 bij Televic Conference.

waardige technologische communicatiesystemen ontwikkelt, produceert en installeert. Televic

Met referenties in Washington DC zoals de

is onderverdeeld in 4 afdelingen die zich elk fo-

American State Department, de Inter American

cussen op hun specifieke nichemarkt:

Development Bank en vele anderen bevestigt
Televic Conference US zijn reputatie als wereld-

•

Televic Rail: passagiersinformatie- en contro-

speler op het gebied van innovatieve oplossin-

lesystemen voor treinen, trams en metro’s

gen voor formele meetings. De komende jaren

•

Televic Healthcare: communicatiesystemen

zal Televic Conference US zich blijven inzetten

voor de gezondheidszorg, zoals het ver-

op de verdere expansie van zijn marktaandeel.

pleegoproepsysteem

Hun nieuw product ‘Confero Meet&Plan’, een

Televic Education: digitaal examineren en

hybride vergadersysteem voor lokale autoritei-

oefenen (e-learning oplossingen)

ten opent hier vele mogelijkheden en is voor de

en ten slotte Televic Conference: gemode-

Amerikaanse markt een prioriteit.

reerde vergadersystemen.

blijft het Amerikaanse team zich concentreren

•
•

Daarnaast

op de verdere uitbouw van zijn activiteiten in
Bij elk van deze divisies is innovatie het fundament

Washington DC en New York, waar heel wat gro-

van succes. Bij Televic wordt er continu gezocht

te instituten gehuisvest zijn en Televic door de ja-

naar nieuwe, uitdagende opportuniteiten om de

ren heen een sterke reputatie heeft opgebouwd.

positie als koploper in de industrie te behouden.
Het Amerikaanse team van Televic Rail verstevigt
Over de jaren heen heeft Televic zich ontwikkeld

ook zijn leidende positie in Noord-Amerika met zijn

tot een wereldspeler met kantoren en fabrieken

geavanceerde

in Europa, Azië en de VS. Televic stelt wereldwijd

voor treinen, metro’s en trams. Momenteel wordt

ongeveer 1.000 werknemers te werk.

de oplevering van het Calidot-project (California

passagiersinformatiesystemen

& Illinois Department of Transportation) voltooid
Met dank aan Televic Rail haalde Televic in 2015

en parallel start men met de oplevering van

zijn eerste klant in de Verenigde Staten binnen

projecten in Phoenix, Seattle en Dallas. Recent

en startte het zijn activiteiten daar. Via Siemens

werd Televic ook door Siemens US gekozen als

Transportation US werd een passagiersinfor-

platformleverancier voor de nieuwe Amtrak trei-

matiesysteem voor trams ingevoerd in de stad

nen. Veel van deze projecten zullen in de VS zelf

Calgary in Canada. Dit project was ter waarde

vervaardigd worden. Met de nieuwe plannen

van meerdere miljoenen dollars. In 2016 vestigde

van de Amerikaanse overheid, waarbij veel zal

het bedrijf zich in Sacramento, in het noorden van

geïnvesteerd worden in openbaar vervoer, is het

Californië. Ook Televic Conference volgde en is

belangrijk om lokaal te investeren en dit zowel

sinds 2018 een actieve speler in de VS. Vandaag

om aan de ‘Buy American Act’ te voldoen, als

de dag beschikt de Amerikaanse divisie over 24

om dicht bij de klanten te staan en een efficiënte

voltijdse werknemers, waaronder 17 bij Televic

klantendienst te verlenen.
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BRONNEN

ONZE PARTNERS

FOD Buitenlandse Zaken
www.diplomatie.belgium.be/nl

Flanders Investment and Trade
www.flandersinvestmentandtrade.com

hub.brussels
www.hub.brussels

Agence wallonne à l’Exportation et aux Investissements étrangers
www.awex.be
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Board of Governors of the Federal Reserve System – Industrial Production and
Capacity Utilization
www.federalreserve.gov
Centers for Disease Control and Prevention – COVID-19 Data Tracker – United
States at a glance
www.covid.cdc.gov
Congress.gov – H.R.1319 – American Rescue Plan Act of 2021
https://www.congress.gov/bill/117th-congress/house-bill/1319/text
Energy.gov – About the Artificial Intelligence & Technology Office
https://www.energy.gov/ai/artificial-intelligence-technology-office
National Security Commission on Artificial Intelligence – Final report
https://www.nscai.gov/wp-content/uploads/2021/03/Full-Report-Digital-1.pdf
Office of the United States Trade Representative
www.ustr.gov
U.S. Bureau of Economic Analysis
www.bea.gov
U.S. Bureau of Labor Statistics
www.bls.gov
U.S. Census Bureau
www.census.gov
White House
www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2021/03/American-Rescue-Plan-FactSheet.pdf
Whitehouse.gov - President Biden Announces American Rescue Plan
ht tps://w w w.whitehouse.gov/b r ief ing - room/legislation/2021/01/20/p resi dent-biden-announces-american-rescue-plan/
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American Association for the Advancement of Science - U.S. law sets stage for
boost to artificial intelligence research
https://www.sciencemag.org/news/2021/01/us-law-sets-stage-boost-artificial-intelligence-research
American Bar Association - Artificial Intelligence and Trade Secrets
https://www.americanbar.org/groups/intellectual_property_ law/publications/
landslide/2018-19/january-february/artificial-intelligence-trade-secrets-webinar/
Bloomberg -Biden’s $6.5 Billion Biomedical Agency Backed in Bipartisan Bill
https://news.bloomberglaw.com/health-law-and-business/bidens- 6 -5-billion-biomedical-agency-backed-in-bipartisan-bill?context=article-related
Brookings - 6 developments that will define AI governance in 2021
https://www.brookings.edu/research/6-developments-that-will-define-ai-governance-in-2021/
CBRE - Biotech Revolution Accelerates Demand for Lab Space
https://www.cbre.us/global/research-and-reports/US-Life-Sciences-BiotechRevolution-Accelerates-in-the-COVID-19-Era-June-2021
CBRE - US-Life-Sciences-Report-2020
https://www.cbre.us/research-and-reports/US-Life-Sciences-Report-2020
Coalition of State Bioscience Institutes & TEConomy Partners, LLC - 2021 Life
Sciences Workforce Trends Report
https://8fda1a63-0c57-4c37-8416-71cb16e70702.filesusr.com/ugd/dd6885_748b39d8cdb14de490a1380fa342f777.pdf
Colliers - Life Science Market Report | Q1 2021
https://www.colliers.com/en/research/life-science-market-report-2021-q1
Credendo – United States
www.credendo.com/en/country-risk/united-states
Deloitte - Global Life Sciences Outlook
https://www2.deloitte.com/us/en/blog/health-care-blog/2021/global-life-sciences-outlook-covid-19.html
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Deloitte - How is the new stimulus package likely to impact health care and life sciences organizations?
https://www2.deloitte.com/us/en/blog/health-care-blog/2021/how-is-bidens-new-stimulus-lawlikely-to-impact-health-care.html
Deloitte- The hyperquantified athlete: Technology, measurement, and the business of sports
https://www2.deloitte.com/xe/en/insights/industr y/technology/technology-media-and-telecom-predictions/2021/athlete-data-analytics.html
Future of Life Institute - AI Policy United States
https://futureoflife.org/ai-policy-united-states/
Globenewswire - The $17.9 Billion Worldwide Sports Technology Industry is Expected to Grow at a
CAGR of 17.5% From 2021 to 2026
https://www.globenewswire.com/news-release/2021/06/04/2241923/28124/en/The-17-9-BillionWorldwide-Sports-Technology-Industr y-is-Expected-to-Grow-at-a-CAGR-of-17-5-From-2021to-2026.html
HPC Wire - Biden Administration Launches National AI Research Resource Task Force
https://www.hpcwire.com/off-the-wire/biden-administration-launches-national-ai-research-resource-task-force/
Information Technology & Innovation Foundation - How to Ensure That America’s Life-Sciences
Sector Remains Globally Competitive
h t t p s :// w w w 2 . i t i f . o r g / 2 018 - l i f e - s c i e n c e s - g l o b a l l y - c o m p e t i t i v e . p d f ?_
ga=2.186483361.982917508.1625832192-1402611744.1625661121
Information Technology and Innovation Foundation - Who Is Winning the AI Race: China, the EU, or
the United States? — 2021 Update
https://itif.org/publications/2021/01/25/who-winning-ai-race-china-eu-or-united-states-2021-update
Institute for Supply Management (ISM) – Report on business®
https://www.ismworld.org/supply-management-news-and-reports/reports/ism-report-on-business/services/june/
International Monetary Fund (IMF)
www.imf.org/en/Countries/USA
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Mondaq - United States: Artificial Intelligence Comparative Guide
https://www.mondaq.com/unitedstates/technology/1059776/artificial-intelligence-comparative-guide
National Science Foundation – NSF partnerships expand National AI Research Institutes to 40 states
https://www.nsf.gov/news/news_summ.jsp?cntn_id=303176
Newmark - 2021 Year-End: Life Science National Overview & Top Market Clusters
https://www.nmrk.com/insights/thought-leadership/2021-year-end-life-science-overview-marketclusters
OECD – United States economic outlook (May 2021)
https://www.oecd.org/economy/united-states-economic-snapshot/
Oracle - Sports and Entertainment Consumer Trends
h t t p s :// w w w.o r a c l e.c o m/ i n d u s t r i e s/ fo o d - b eve r a g e/s p o r t s - e n t e r ta i n m e n t/c o n s u m er-trends-2021/?source=:ex:sn:::::RC_WWMK201105P00039:Sporttechiearticle&SC=:ex:sn:::::RC_
WWMK201105P00039:Sporttechiearticle&pcode=WWMK201105P00039
Pharma.org - Biopharmaceuticals in Perspective
https://phrma.org/-/media/Project/PhRMA/PhRMA- Org/PhRMA- Org/PDF/A- C/Char tPack_
Biopharmaceuticals_in_Perspective_Fall2020.pdf
PwC - 2021 Sports Outlook
https://www.pwc.com/us/en/industries/tmt/library/sports-outlook-north-america.html
PwC - Pharmaceutical & life sciences deals insights: 2021 midyear outlook
https://www.pwc.com/us/en/industries/health-industries/library/pharma-life-sciences-deals-insights.html
Quanta - What’s happening in the US life sciences industry?
https://www.quanta-cs.com/blogs/2021-3/what-s-happening-in-the-us-life-sciences-industry
RSM - Life sciences industry outlook
https://rsmus.com/what-we-do/industries/life-sciences/industry-outlook-life-sciences.html
Sports Business Journal – The Landscape of Sports Tech Projections for 2021
https://www.sportsbusinessjournal.com/Native/SportsTech/2021/Feb22-The-Landscape-of-SportsTech-Projections-for-2021.aspx
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SportsTech Accelerator Overview - Landscape of Sports Tech 2021
https://f.hubspotusercontent40.net/hubfs/6852642/SportsTech_LandscapeReport_v1.11.pdf
Sportstechx – Global Sportstech VC Report ¬2020
https://sportstechx.com/gstvcr
Sportstechx - North American Sportstech Report 2021
https://sportstechx.com/nastr
Techcrunch – The Future of Sports Tech
https://techcrunch.com/2019/10/01/the-future-of-sports-tech-heres-where-investors-are-placingtheir-bets/
The Lancet – President Biden outlines plans for Cancer Moonshot 2.0
https://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045(22)00081-X/fulltext
The World Bank – Data Bank
www.data.worldbank.org
The World Bank – Doing Business
www.doingbusiness.org
World Economic Forum (WEF) – Global Competitiveness Index 4.00 (2019)
www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf

AGENTSCHAP VOOR BUITENLANDSE HANDEL

97

98

VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA — 04 > 12 JUNI 2022

AGENTSCHAP VOOR BUITENLANDSE HANDEL

99

AGENTSCHAP VOOR BUITENLANDSE HANDEL
Montoyerstraat 3
1000 Brussel
Tel.: +32 2 206 35 11
www.abh-ace.be
FOD BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL
EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
Karmelietenstraat 15
1000 Brussel
Tel.: +32 2 501 81 11
diplomatie.belgium.be
FLANDERS INVESTMENT & TRADE
Koning Albert II-laan 37
1030 Brussel
Tel.: +32 2 504 87 11
www.flandersinvestmentandtrade.com
HUB.BRUSSELS
Charleroise Steenweg 112
1060 Brussel
Tel.: +32 2 800 40 00
www.hub.brussels
AGENCE WALLONNE À L’EXPORTATION ET AUX
INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS
Saincteletteplein 2
1080 Brussel
Tel.: +32 2 421 82 11
www.awex.be

Publicatiedatum: mei 2022

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER: Fabienne L’Hoost
AUTEURS: Lorenzo Van Elsen, Wouter Decoster, Dennis Gijsbrechts
GRAFISCHE VORMGEVING EN UITVOERING: Jérémy Clémens, Joël Meulenyser
DEZE STUDIE IS OOK BESCHIKBAAR OP DE WEBSITE VAN HET AGENTSCHAP VOOR BUITENLANDSE HANDEL: www.abh-ace.be
GEDRUKT OP PAPIER MET EEN FSC-LABEL
Overname gegevens (of tekst) is toegelaten mits bronvermelding.
Hoewel alles in het werk werd gesteld om nauwkeurige en actuele informatie te geven, kunnen noch het Agentschap voor Buitenlandse Handel, noch zijn partners
(FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Flanders Investment & Trade, hub.brussels en het Agence wallonne à l’Exportation et
aux Investissements étrangers) verantwoordelijk worden gesteld voor fouten, weglatingen en leugenachtige verklaringen. Ze kunnen evenmin verantwoordelijk worden
gesteld voor het gebruik of de interpretatie van de informatie in deze studie. Deze studie heeft niet de bedoeling advies te verstrekken.

