Economische
Opinies
I07 april 2022

Republikeinse overwinning waarschijnlijk door toenemende economische
bezorgdheid
Nu de VS met een hoge inflatie en een dalend consumentenvertrouwen kampen, is er steeds
vaker sprake van een Republikeinse overwinning in de Amerikaanse midterms van November
dit jaar. Toch hebben de Democraten verrassend genoeg nog een kans om te winnen, dankzij de
herindeling van de kiesdistricten en voordelen in de Senaat. De uitkomst van deze verkiezingen
zal grote gevolgen hebben. Als de Republikeinen winnen, is de wetgevingsagenda van Joe Biden
ten dode opgeschreven en vergroot het risico dat de regering voor langere tijd een ‘shutdown’
ondergaat. Een Democratische overwinning daarentegen zou kunnen leiden tot meer uitgaven
voor onder meer de klimaataanpak en sociale zorg .
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de pandemie, zijn er duidelijk andere factoren die momenteel

in 2014 hadden. Een verschuiving van 2-3% ten gunste van de

de populariteit van Biden naar beneden halen. Eén van die

Democratische Partij zou ruim binnen de foutenmarge liggen

factoren is de snel stijgende inflatie, die in februari 7,9%

en zou kunnen gebeuren als, bijvoorbeeld, de inflatiedruk
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De laatste herindeling van de kiesdistricten in het Huis
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Als de Democraten de controle behouden op beide kamers,
is een shutdown of een schuldenplafondcrisis minder
waarschijnlijk. Het behoud van een krappe meerderheid
in de Senaat zal Biden echter niet veel meer kans geven om
elementen van zijn geblokkeerde Build-Back-Better-wet erdoor
te krijgen, een wet die oorspronkelijk 3,5 biljoen USD aan
nieuwe uitgaven voor klimaatverandering en sociaal beleid
bevatte. De twee gematigde Democratische senatoren die de
wet momenteel blokkeren, Joe Manchin en Kyrsten Sinema,
zijn in 2024 aan herverkiezingen toe en zullen het politieke
centrum in hun staat verder trachten te bekoren.
Als de Democraten de controle over het Huis behouden
en hun meerderheid in de Senaat vergroten tot 52 zetels of
meer, kunnen we meer wetgeving verwachten. Niet alleen
zullen onderdelen van Build-Back-Better gemakkelijker kunnen
van elk decennium worden de kiesdistricten door de staten
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Conclusie

De kaart van de Senaat is ook relatief gunstig voor de
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Klimaatverandering, sociaal beleid, immigratie en zijn allemaal

De Republikeinen verdedigen nu twee zetels in staten die

onderwerpen die in november op de agenda staan.

door Biden zijn gewonnen, terwijl de Democraten geen zetels
verdedigen in staten die door Trump zijn gewonnen.
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hebben. Als de Republikeinen één of beide kamers innemen,
is de wetgevingsagenda van Biden gedoemd te mislukken.
Bovendien zal in 2023 het schuldplafond opnieuw moeten
worden verhoogd. In een verdeeld of een door de Republikeinen
gecontroleerd Congres, zou de Republikeinse fractie de
dreiging van wanbetaling of een ‘shutdown’ kunnen gebruiken
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zouden onnodige economische pijn en onzekerheid zouden
veroorzaken (zie ook Economische Opinie van 31 januari 2019).
Onze webstek www.kbceconomics.com houdt u
op de hoogte van alle analyses en vooruitzichten
van de KBC-economisten.
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