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Hoe zijn de betrekkingen tussen het VK en de rest van de wereld, nu 
het uit de Europese Unie is gestapt? 
Bedrijven moeten echt proberen hun weg te vinden in de overgang naar 
de nieuwe situatie. Ik begrijp dat er zoveel nieuwe regels zijn gekomen 
dat het vrij moeilijk is geweest om zaken te doen en dat het bedrijfsleven 
een beetje een klap heeft gehad. 
Lesley Batchelor

Vraag en Antwoord deelnemers

2
Voordat de pandemie 
uitbrak, was het grootste 
risico een mogelijke 
escalatie van de 
handelsoorlog tussen de 
Verenigde Staten en China. 
Wat heeft de pandemie 
die zorgen veranderd!

Andreas Tesch
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Is het te vroeg om de impact van de Brexit te voorspellen? 
Ik hou ervan om alles te voorspellen. Maar: ja, het is te vroeg en het is 
onduidelijk. Zelfs econometristen, geen normale mensen, kunnen niet 
het verschil zien tussen wat het gevolg is van de pandemie en wat van 
de Brexit. 
John Hulsman

Vraag en Antwoord deelnemers
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Volgens hen zal de wereldeconomie (als geheel) tegen eind 
2021 opnieuw het bbp-niveau van eind 2019 hebben bereikt. 
Ze waarschuwden er echter voor dat deze voorspelling 
gebaseerd was op zeven belangrijke, onderling samenhangende 
veronderstellingen. Een aantal daarvan hebben betrekking op de 
wereldwijde pandemie, waaronder de veronderstelling dat het 
virus zal worden ingedamd, vaccins op grote schaal beschikbaar 
zullen komen en fiscale steunpakketten van de overheid langzaam 
zullen worden afgebouwd. Daarnaast wezen zij ook op het belang 
van het monetaire beleid van de overheid, het beleggerssentiment 
en overheidsmaatregelen om bedrijfsfaillissementen 
tot een minimum te beperken. Ten slotte wezen zij op de 
handelsspanningen tussen de VS en China en op het belang van 
een vermindering van de onzekerheid over het handelsbeleid om 
het herstel van de wereldeconomie te stimuleren. 
 
Gezien het belang van grensoverschrijdende handelsbetrekkingen 
voor de wereldeconomie hebben wij een politiek strateeg, John 
Hulsman, een specialist op het gebied van zakelijke export, Lesley 
Batchelor, en een expert in handelsrisico’s, Gordon Cessford, 
uitgenodigd om samen te bespreken hoe handelsbetrekkingen 
en tarieven de wereldhandel beïnvloeden. Deze whitepaper bevat 
de belangrijkste punten die tijdens het live webinar in het panel 
zijn besproken. De standpunten van John Hulsman en Lesley 
Batchelor geven echter niet noodzakelijkerwijs de standpunten 
van Atradius weer. Opmerkingen of beschouwingen die tijdens het 
webinar werden gedeeld en in deze whitepaper zijn opgenomen, 
mogen niet worden opgevat als inzicht of advies van Atradius. 
 
Als onderdeel van de reeks From crisis to opportunity: what’s 
the future of trade? werd dit webinar, Hoe handelsbetrekkingen 
en tarieven de wereldhandel beïnvloeden, ingeleid door 
de CMO van Atradius, Andreas Tesch, en gemodereerd 
door journaliste Daisy McAndrew. Aanwezig waren John 
Hulsman, President van John C. Hulsman Enterprises, Lesley 
Batchelor, Director van Export Boot Camps, en Gordon 
Cessford, Regional Director van Atradius in Noord-Amerika.

Hoe handelsbetrekkingen en tarieven 
de wereldhandel beïnvloeden

Tarieven en handelsmogelijkheden onder Biden 
Hoe zullen de mondiale betrekkingen eruitzien onder het 
presidentschap van Biden? Zullen de handelsspanningen 
tussen de VS en China aanhouden?

Covid-19 handelsoorlogen om vaccins 
De EU, de VS en India overwegen de export van vaccins te 
verbieden. Wat betekent dit voor de distributie van vaccins?

Zal het nieuwe hoofd van de WTO een nieuwe richting 
inslaan? 
Ngozi Okonjo-Iweala is de nieuwe directeur-generaal van de 
WTO. Wat kunnen we van haar leiderschap verwachten?

Regionale benaderingen van handelsbetrekkingen en 
tarieven 
Wat zijn de fundamentele kwesties - en eventuele parallellen 

- waarmee bedrijven in verschillende regio’s worden 
geconfronteerd?

Wereldwijd protectionisme: waar moeten we op letten? 
Wat zijn de top drie speerpunten met betrekking tot 
handelsbetrekkingen en tarieven waar bedrijven zich 
bewust van moeten zijn?

Politieke risico’s versus kansen 
Hoe kunnen bedrijven strategieën ontwikkelen om politieke 
risico’s te beheren en tot een minimum te beperken?

Hoofdthema’s

Deelnemers Poll #1

IN WELKE MATE HEBBEN VERANDERINGEN IN 
INTERNATIONALE TARIEVEN EN GRENSCONTROLES 
IN DE AFGELOPEN 12 MAANDEN INVLOED GEHAD 
OP DE GROEISTRATEGIE VAN UW BEDRIJF? AANZIENLIJKHELEMAAL NIET ENIGSZINS

40%14% 6%
N.V.T. - IK EXPORTEER NIET

40%

Wij zijn een KMO met een klein team. Hebt u tips voor de 
export? 
Maak gebruik van de mensen die u kunnen ondersteunen 
en u advies kunnen geven, die u in de juiste richting 
kunnen sturen, zodat u geen tijd of uw schaarse middelen 
verspilt, maar u zich op de juiste kansen concentreert. 
Gordon Cessford

Vraag en Antwoord deelnemers

Vorige maand voorspelden de economen van 
Atradius in de Atradius Economic Outlook 
een opleving van de wereldeconomie.
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Voorafgaand aan de Amerikaanse presidentsverkiezingen 
in november 2020 waren de spanningen tussen president 
Trump en China steeds verder opgelopen, met veel 
voorbeelden van vergeldingstarieven. Dus toen Donald 
Trump faalde in zijn poging om herkozen te worden, 
spraken veel commentatoren de mogelijkheid uit van 
verbeterde betrekkingen tussen de twee grootmachten.

Voor geopolitiek strateeg John Hulsman zal de verkiezing 
van een nieuwe Amerikaanse president echter niet 
leiden tot meer vrijhandel tussen de VS en China. Hij 
beweerde dat ondanks het feit dat de Democraat Joe 
Biden het stokje overneemt van de Republikein Donald 
Trump, de opvattingen van beide presidenten over 
handel volgens hem zo sterk op elkaar lijken dat er geen 
noemenswaardige verandering te bespeuren zal zijn. Hij 
citeerde uit de songtekst van The Boxer van Simon en 
Garfunkel en zei: “Na verandering op verandering, zijn 
we min of meer hetzelfde.” Hij voegde eraan toe dat hij 
geloofde dat Bidens opvattingen over China en handel 
in het algemeen dicht genoeg bij die van Trump lagen 
dat het standpunt van de VS ten aanzien van tarieven en 
betrekkingen niet zou veranderen met de nieuwe regering.
 
John beweerde ook dat er een tendens is dat de Amerikaanse 
Democratische partij protectionistisch is. Hij zei: “Men 
vergeet dat de Republikeinse Partij historisch gezien de partij 
van de vrijhandel is.” Hij voegde eraan toe: “en je ziet dat de 

Welk verschil zal de verkiezing van president Biden maken 
voor de handelsbetrekkingen tussen de VS en China?

WAT VOOR  
EFFECT HEBBEN 
DE TARIEVEN IN 
HET ALGEMEEN 
OP UW BEDRIJF 
GEHAD?

WELKE VAN DE VOLGENDE REGIONALE 
HANDELSOVEREENKOMSTEN ZIJN 
VAN INVLOED OP UW BEDRIJF?

Onze vragen voorafgaand aan het webinar
We hebben vooraf 4 vragen gesteld.

We wilden een snelle momentopname maken van hoe 
bedrijven over de hele wereld omgaan met tarieven en 
handelsovereenkomsten. Dus, als onderdeel van het 
registratieproces voor dit virtuele event, stelden we de 
aanwezigen de volgende vier (vrijblijvende) vragen. EUROPESE VRIJHANDELSOVEREENKOMST

77%

18%

16%

13%

2%

USMCA

TRANS-PACIFISCH PARTNERSCHAP

REGIONAL COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP (RCEP)

ANDERE, GRAAG SPECIFICEREN: MERCOSUR

12%

STERK 
POSITIEF

GEEN 
EFFECT

34%

ZEER 
NEGATIEF

LICHT 
POSITIEF

8%

3%

43%
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ENIGSZINS 
NEGATIEF

Democraten steeds meer een protectionistische partij worden. 
Dat zie je doordat ze het Comprehensive and Progressive 
Trans Pacific Partnership CP-TPP van tafel hebben geveegd.”
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Wie heeft de overhand in een handelsoorlog, de VS of China? 
De Chinezen zijn beslist in het voordeel wat concurrentie 
tussen de VS en China betreft, omdat zij zich openstellen 
(terwijl de VS zich terugtrekt in protectionisme). Zij zijn de 
grootste handelspartner van alle landen om hen heen. En 
wat Azië betreft, daar ligt alle toekomstige wereldwijde groei. 
Politiek gezien hebben de VS echter de overhand, omdat de 
rest van Azië naar de VS opschuift uit ongerustheid over het 
expansionistische beleid van China. 
John Hulsman

Vraag en Antwoord deelnemers

WIJZIGT UW BEDRIJF IN PERIODES VAN ONZEKERHEID 
OVER TARIEVEN OF VERANDERINGEN IN REGIONALE 
HANDELSPARTNERSCHAPPEN DE MANIER WAAROP 
HET DE BUDGETPLANNING AANPAKT?

JA

42%

NEE

31%

WEET NIET ZEKER

27%

INDIEN ‘JA’ OP BOVENSTAANDE VRAAG, WAT WAREN DE 
BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN DIE UW BEDRIJF DOORVOERDE?

VERMINDERING VAN DISCRETIONAIRE UITGAVEN (REISBUDGETTEN, OPLEIDING ENZ.)

21%

VERMINDERING VAN KAPITAALUITGAVEN

21%

PRIJSVERHOGING VAN PRODUCT OF DIENST (BIJVOORBEELD OM TARIEFKOSTEN TE 
COMPENSEREN)

21%

ANDERE UITGAVENVERMINDERINGEN OF UITSTEL VAN UITGAVEN

12%

ANDERE UITGAVENVERHOGINGEN OF INVESTERINGEN

9%

VERLAGING VAN DE PRIJS VAN EEN PRODUCT OF DIENST (BIJVOORBEELD OM HET 
CONCURRENTIEVERMOGEN TE VERBETEREN)

6%

INVESTERING IN KAPITAALUITGAVEN

3%

TOENAME VAN HET PERSONEELSBESTAND

3%

INKRIMPING VAN HET PERSONEELSBESTAND

3%

TOENAME VAN DISCRETIONAIRE UITGAVEN (REISBUDGETTEN, OPLEIDING ENZ.)

0%

Maakt de nieuwe regering het leven gemakkelijker voor 
bedrijven die naar de VS exporteren? 
Wij vroegen handelsexpert Lesley Batchelor hoe het exporteren 
naar de VS er voor bedrijven in de praktijk uit zou kunnen 
zien. Ze zei: “Zaken zijn zaken, nietwaar? Dus ik denk dat het 
in feite min of meer hetzelfde zal zijn. We denken dat Biden 
een meer aanvaardbaar gezicht van protectionisme zal zijn. 
Dat betekent dat hij ons eigenlijk heel vriendelijk zal vertellen 
dat hij niets gaat doen, terwijl Trump wat brutaler was.” Lesley 
was het er niet alleen mee eens dat het onwaarschijnlijk is dat 
Biden tarieven zal afschaffen, maar herinnerde het publiek ook 
aan de omvang en de complexiteit van de handel met de VS.

Ze merkte op dat naast de enorme omvang van de VS, de 
aanpak van individuele staatswetten en staatsbelastingen het 
exporteren naar de VS een complexe markt maakt om mee te 
werken. Zij voegde eraan toe dat de handel tussen de VS en het 
VK momenteel vrij goed functioneert en zij zag niet in hoe een 
handelsovereenkomst tussen het VK en de VS veel invloed zou 
hebben op de wijze waarop bedrijven handel met elkaar drijven. 
 
Welke gevolgen kan het presidentschap van Biden 
hebben voor Amerikaanse bedrijven?
Gordon Cessford, Regional Director van Atradius in Noord-
Amerika, gebruikte de analogie van een cocktail om zijn 
perceptie van het Amerikaanse ondernemersvertrouwen na de 
verkiezing van Biden te beschrijven. Hij zei: “Ik vergelijk het een 
beetje met een cocktail, met een paar delen positiviteit en een 
grote scheut voorbehoud. Dus aan de positieve kant is er nu een 
gevoel van kalmte, of in ieder geval van minder onzekerheid.” 
Gordon vestigde ook de aandacht op de waarde van de 
Amerikaanse munt en de rol die deze speelt in de import/export. 
Hij merkte op dat de meeste commentatoren verwachten dat de 

waarde van de dollar onder Biden zal dalen. Dit zal op zijn beurt 
betekenen dat de export van de VS aantrekkelijker zal worden 
voor overzeese kopers, en de exportgemeenschap van de VS 
zal ondersteunen. Over de economische voorspellingen zei 
Gordon dat de vooruitzichten voor de handel vrij positief waren. 
Hij zei dat economen in 2021 een vrij sterke opleving van de 
wereldeconomie verwachten. Het bbp zal zich waarschijnlijk 
met ongeveer 5% herstellen, na de krimp van 3,9% vorig 
jaar. Bovendien zal de handel naar verwachting tussen 7% 
en 8% aantrekken, na een vergelijkbare krimp vorig jaar.

Gordon erkende echter dat de pandemie momenteel een van 
de grootste risico’s voor de handelsbetrekkingen is. Hij zei: 

“Bedrijfssluitingen en verstoring van de toeleveringsketen 
blijven zorgwekkend. We moeten de vaccinatieprogramma’s 
wereldwijd laten doorgaan, niet alleen in de VS. Dit zal ons allen 
helpen een manier te vinden om terug te keren naar een soort 
van normaal op het gebied van handelsverkeer en kansen”.
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Wat gebeurt er met de handelsoorlogen over vaccins?
Op dezelfde dag als het live webinar van Atradius over handel en 
tarieven hielden de 27 staatshoofden en regeringsleiders van de EU een 
topontmoeting om hun Covid-19-vaccinstrategie te bespreken.

zo’n emotioneel geladen onderwerp de juiste weg voorwaarts 
was voor de EU. Hij merkte op dat de toeleveringsketens 
voor vaccins complex zijn en ook elementen van Britse 
productie omvatten. Hij zei dat het uiteenvallen van 
deze ketens potentieel schadelijk zou kunnen zijn voor 
de vaccinprogramma’s van de afzonderlijke landen. Hij 
erkende ook dat het potentieel voor handelsoorlogen 
over vaccins niet beperkt is tot de EU. Hij zei: “De Indiërs 
houden op dit moment vaccinzendingen tegen. Dit kan dus 
allemaal uit de hand lopen. En de Amerikanen gebruiken 
noodmaatregelen om de export van vaccins tegen te houden 
of te beperken tot de USMCA-landen (VS, Mexico, Canada).”

Lesley Batchelor verklaarde dat verschillende landen 
met elkaar zullen moeten samenwerken bij de 
distributie van vaccins. Ze zei dat de politici “een beetje 
dichter bij een goed begrip lijken te komen van het 
feit dat we allemaal zullen moeten samenwerken”.

Vraag en Antwoord deelnemers

Wat zal een post-Angela Merkel wereld betekenen voor 
de handel na haar vertrek?  
Enorm respect voor Angela Merkel, ze is absoluut 
ongelooflijk, het zal moeilijk worden en er zullen 
verstoringen zijn. We moeten maar hopen dat haar 
opvolger in die grote schoenen kan stappen. 
Lesley Batchelor

Voorafgaand aan de top hadden sommige EU-stemmen, 
waaronder de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula 
von der Leyen, hun frustratie geuit over het feit dat de EU 
vaccins uitvoerde naar het VK op een moment dat veel 
lidstaten te maken hadden met een derde golf van het virus 
en het VK geen vaccins naar de EU had gestuurd. Daags 
voor de vaccintop heeft de Commissie de verordeningen 
herzien om de EU in staat te stellen de beginselen van 
wederkerigheid en evenredigheid toe te passen op de uitvoer 
van vaccins. In feite heeft de EU nu de mogelijkheid om 
exportvergunningen voor vaccins te weigeren aan landen 
die een betere vaccinatiegraad hebben dan de EU. Nadat 
de gemoederen in de dagen voorafgaand aan de top verhit 
waren geraakt, hebben de EU-leiders de retoriek van een 
potentiële vaccinoorlog afgekoeld en opnieuw bevestigd 
dat zij naar rato vaccins aan alle EU-landen willen leveren.

John Hulsman was het ermee eens dat deze afkoeling van 
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De Wereldhandelsorganisatie (WTO) heeft op 1 maart 2021 
een nieuwe directeur-generaal benoemd. Ngozi Okonjo-
Iweala is een deskundige op het gebied van wereldwijde 
financiën, econoom en voormalig minister van Financiën 
van Nigeria. In een reactie op de benoeming van Dr. Okonjo-
Iweala zei Lesley Batchelor dat zij uitziet naar het werk van 
de WTO op het gebied van globalisering en dat zij dit als een 
goede zaak beschouwt. Zij voegde eraan toe dat de WTO ons 
het stelsel van algemene preferenties heeft opgeleverd en 
dat dit kleinere, minder ontwikkelde landen heeft geholpen 
om op een gelijkwaardiger speelveld handel te drijven.

Lesley wees erop dat de voormalige Amerikaanse president 
Trump eerder een gespannen relatie met de WTO had 
ontwikkeld en zij dacht dat dit met president Biden niet 
het geval zou zijn. Ze zei: “Ik denk dat de WTO onder vuur 
heeft gelegen van Trumps regering. Ik denk niet dat Trump 
hield van het idee dat elk land evenveel te zeggen had.”

John Hulsman sloot zich aan bij Lesley’s punt en zei: 
“Trump hield niet van het idee van de WTO in termen van 
Amerikaans nationalisme als een filosofie van iets dat 
de soevereiniteit van de Verenigde Staten op enigerlei 

Zal het nieuwe hoofd van de WTO een nieuwe koers uitzetten?

Wij zien uit naar de WTO die de 
globalisering als een goede zaak 
beschouwt. Zij heeft ons het stelsel 
van algemene preferenties gebracht, 
waarbij kleinere, minder ontwikkelde 
landen daadwerkelijk worden 
geholpen om op een gelijkwaardiger 
speelveld handel te drijven.

Lesley Batchelor

wijze vervangt. Hij ging achter ze aan, wilde ze ineffectief 
maken. Daar bestaat geen twijfel over.” Hij voegde eraan 
toe: “Biden is niet zo. Biden zal over het algemeen voor 
dingen zijn zoals de WHO. Biden zal voorstander zijn van 
het terugbetalen van een deel van de VN-gelden. Biden 
zal er voorstander van zijn dat de WTO genoeg leden 
heeft om dingen te kunnen realiseren. Dus op dat niveau 
zal Biden van een heel ander slag zijn dan Trump.”
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Gordon Cessford heeft gewoond en gewerkt in enkele 
van de belangrijkste handelsregio’s van de wereld, 
waaronder Europa, Azië en Noord- en Zuid-Amerika. Door 
zijn ervaring is hij goed geplaatst om commentaar te 
leveren op regionale verschillen. Hij zei: “Ik ben er vast 
van overtuigd dat, waar ter wereld je ook bent en in welk 
land je ook werkt, de basisbeginselen en bouwstenen 
van de handel eigenlijk dezelfde zijn. Het gaat er daarbij 
onder meer om dat je je due dilingence  uitvoert, dat 
je voorzichtig bent in je risicobeheer, dat je open bent 
en communiceert met klanten, met cliënten, enz.”

Gordon merkte ook op dat veel markten in de wereld 
momenteel veranderingen en ontwikkelingen doormaken. 
Hij verwees naar de trend dat, hoewel China altijd bekend 
heeft gestaan als een grote exporteur, het land de laatste tijd 
meer en meer begint over te schakelen van exportgerichte 
investeringen naar een meer consumptiegerichte 
binnenlandse aanpak. Dit zal gevolgen hebben voor vraag 
en aanbod en kan het land schokbestendiger maken 
voor wat er buiten China gebeurt. Hij voegde eraan 
toe: “Uiteraard blijven de tarieven bestaan, dus het zal 

Hoe verschilt de houding tegenover handel 
tussen de verschillende regio’s en hoe kunnen 
bedrijven die informatie gebruiken?

Wat is uw advies voor export naar Azië? 
Het is belangrijk te onthouden dat Azië geen homogene 
markt is. Het is een complexe puzzel van landen met 
verschillende culturen, verschillende talen, verschillende 
rechtsstelsels en regelgevingsklimaat enz. Je moet dus 
je huiswerk doen en advies inwinnen bij exportraden, 
consulaten, ambassades of handelsmissies, en goede 
lokale partners hebben. 
Gordon Cessford

Vraag en Antwoord deelnemers

interessant zijn om te zien hoe de relatie tussen de VS en 
China zich na Trump zal ontwikkelen. Over de hele wereld 
hebben we de verschillende handelsovereenkomsten, 
USMCA, CP-TPP en RCEP (Regional Comprehensive 
Economic Partnership). Bedrijven hebben de neiging vrij 
pragmatisch te zijn als het gaat om handel en tarieven. Wat 
ze echter allemaal nastreven, is de mogelijkheid om te 
groeien en de mogelijkheid om veilig handel te drijven.”
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Als je handel drijft met 
een land, ga je doorgaans 
niet met hen in oorlog.

Lesley Batchelor

Deelnemers Poll #2

HEEFT UW BEDRIJF DE MANIER WAAROP 
HET IMPORT EN EXPORT BENADERT 
VERANDERD ALS GEVOLG VAN REGIONALE 
HANDELSOVEREENKOMSTEN? AANZIENLIJKHELEMAAL NIET ENIGSZINS

24%20% 8%
N.V.T. - IK EXPORTEER NIET

48%

Handel is handel, maar kunnen culturele verschillen in de 
weg staan?  
Lesley Batchelor was het met Gordon Cessford eens dat 
de meeste bedrijven weten wat ze doen en de nodige 
zorgvuldigheid aan de dag leggen bij het ontwikkelen van 
handelsrelaties. Zij erkende echter dat de grootste fout die 
bedrijven maken is dat zij zich niet goed voorbereiden. 
Ze zei: “Zaken als intellectuele eigendom zijn gebieden 
waarop bedrijven echt een grote beslissing moeten 
nemen. Ga je je intellectuele eigendom geheimhouden 
en helemaal voor jezelf houden om te voorkomen dat het 
wordt gekopieerd? Vroeger zeiden we altijd: als je het 
echt geheim wilt houden, stop het dan onder je bed en 
laat het aan niemand zien. Maar dat helpt natuurlijk niet 
echt als je dingen wilt verkopen en geld wilt verdienen.”

Ze waarschuwde ook dat tarieven weliswaar van invloed 
kunnen zijn op de prijs die je op een markt voor je product 
kunt vragen, maar dat ze zelden de enige kosten zijn die 

met exporteren gepaard gaan en drong er bij bedrijven op 
aan om ook naar eventuele lokale belastingen te kijken.

John Hulsman beschreef de meeste 
handelsovereenkomsten als “geostrategische zetten”. 
Hij erkende dat overeenkomsten zoals RCEP en CP-
TPP enige politieke waarde kunnen hebben, maar 
was van mening dat zij voor de meeste bedrijven 
geen gevolgen zullen hebben in de praktijk.
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Wat de gebieden betreft waarop moet worden gelet, 
suggereerde John dat zijn voorspelling over de 
protectionistische houding van Biden onjuist zou zijn indien 
zou blijken dat de VS bepaalde handelsovereenkomsten 
zouden sluiten. Hij zei: “Ik zal het mis hebben met mijn 
inschattingen over protectionisme, en over Biden, als en 
wanneer er beweging komt in het TTIP of de CP-TPP, of als 
de tarieven tussen de VS en China beginnen te versoepelen. 
Als een van deze drie grote stukken in beweging komt, dan 
moet je het hele begrip van wat ik zei in twijfel trekken.”

Op welke gebieden met betrekking tot handel en 
tarieven moeten bedrijven het meest waakzaam zijn?

Vraag en Antwoord 
deelnemers

Zal Donald Trump zich verkiesbaar 
stellen voor nog een termijn als 
president van de VS? 
Als hij niet wordt aangeklaagd, en 
als zijn gezondheid goed is, denk ik 
dat hij het opnieuw zal proberen. En 
het gevaar voor de Republikeinse 
Partij is dat hij de nominatie kan 
winnen, maar niet verkozen zal 
worden tot president. Na de opstand 
zijn de cijfers duidelijk dat hij de 
onafhankelijken voorgoed kwijt 
is. Wat ze willen is Trumpisme, 
zonder Trump. Een deel van de 
ontwrichting, een deel van het 
populisme, maar hij moet weg. 
John Hulsman

Men vergeet dat de Republikeinse Partij 
historisch gezien de partij van de vrije handel 
is. En je ziet de Democraten steeds meer 
een protectionistische partij worden.

John Hulsman
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Gordon Cessford bevestigde dat politieke risico’s, en 
eigenlijk alle handelsrisico’s, onderwerpen zijn die hij en 
zijn collega’s bij Atradius elke dag bekijken, beoordelen en 
voor bedrijven proberen te beperken. Hij legde uit: “Ik leen 
een deel van een citaat van John Allen Paulos: ‘Onzekerheid 
is de enige zekerheid die er is.’” Hij noemde de snelle 
verandering van een potentiële handelsoorlog tussen de VS 
en China tot de wereldwijde pandemie als voorbeeld van 
hoe externe gebeurtenissen bedrijven kunnen beïnvloeden 
en onverwachte verstoringen kunnen veroorzaken.

Hij zei dat de beste manier waarop bedrijven zich 
tegen onzekerheid kunnen beschermen, bestaat 
uit robuuste risicobeheerprocessen, waaronder 
creditmanagement en de wendbaarheid om snel 
te kunnen reageren op crises en op kansen.

Gordon legde uit dat risicobeheerprocedures een proces 
van drie stappen volgen. “Stap één: de risico’s begrijpen. 
Stap twee: de risico’s beheersen. Stap drie: zo nodig de 
risico’s beperken.” Hij suggereerde dat informatie van 
deskundigen op het gebied van politieke risico’s, zoals 
John Hulsman, deel kan uitmaken van stap één.

Hij zei: “Als ik kijk naar sommige van de dingen die 
John zegt, dan is dat geweldige macro-economische 
omgevingsinformatie om bij de hand te hebben als je 
beslissingen neemt over exporteren, importeren of 
zakendoen. Dan graaf je natuurlijk verder in je bedrijf 
om te kijken naar de dynamiek van je eigen markt en je 
producten of diensten. En dan naar het volgende niveau, 
en dat is precies waar Atradius actief is, om te kijken naar 
het kredietrisico van de klant, de afnemer. Ken uw klant, 
KYC (‘know your customer’). Dit is iets wat banken al 
vele jaren doen. En het is echt belangrijk voor bedrijven 

Hoe kunnen bedrijven politieke 
handelsrisico’s beperken?

Vraag en Antwoord deelnemers

Welke capaciteit hebben regeringen nog om de steun voor de 
handel en de economie tijdens de pandemie voort te zetten? 
Veel regeringen hebben fiscale steun verleend en in 
sommige gevallen zelfs de faillissementswetgeving 
aangepast. Maar ik denk dat we nu zullen zien dat die 
worden ingetrokken. We kunnen dus een stijging van het 
aantal bedrijfsfaillissementen verwachten tot wel 26% 
in 2021. Dat is een grote stijging, omdat de verrassing in 
2020 eigenlijk was dat zoveel bedrijven de economische 
neergang hebben overleefd. We zullen daar dit jaar dus 
een verandering in zien. 
Gordon Cessford

om hetzelfde te doen. Daarnaast is het belangrijk om te 
zeggen dat het niet alleen bij het begin van een relatie 
belangrijk is. Het gaat om die voortdurende beoordeling 
van de toeleveringsketen, de toeleveringsketen van uw 
klant, plannen en strategieën opstellen over wat er gebeurt. 
Als er iets misgaat, wat is dan het continuïteitsplan? 
Vanuit het oogpunt van risicobeperking hebben we 
natuurlijk instrumenten beschikbaar, waaronder 
kredietverzekering, waarmee bedrijven die risico’s op 
een veilige manier kunnen nemen en in ieder geval 
een deel van die onzekerheid kunnen wegnemen.”
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