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Utrecht, 29 april 2010 

 

Global Trade Flow Index van Capgemini Consulting voorziet groei 

wereldwijde handel 

 

De stijging van het wereldhandelsvolume blijft gestaag doorgaan. Dat blijkt uit de tweede editie 

Global Trade Flow Index, samengesteld door Capgemini Consulting. Deze index houdt van 

kwartaal tot kwartaal de handelsgegevens bij en is gebaseerd op actuele data afkomstig van 

planbureaus uit de 23 best presterende landen wereldwijd.  

 

Uit de index komt naar voren dat de wereldhandel (wereldwijde import en export van goederen en 

diensten) met 8,5 procent groeide in het vierde kwartaal van 2009. Dit is vergelijkbaar met het 

groeipercentage van het derde kwartaal van 2009. Dit wijst erop dat de mondiale handel op een 

stabiel niveau opereert. Uit de index blijkt onder meer dat voor het vierde kwartaal van 2009: 

 In de VS de handel groeide met 9 procent; 

 China ’s werelds grootste exporteur van goederen was in 2009. In het vierde kwartaal groeide 

de export in China met 11 procent ten opzichte van het derde kwartaal van 2009.  

 De Duitse export in het laatste kwartaal van 2009 steeg met 3,5 procent ten opzichte van 

dezelfde periode in 2008; 

 BRIC-landen (m.u.v. India)  hun binnenlandse consumptie omhoog zagen gaan, terwijl 

Europese economieën juist te kampen hadden met een teruglopende binnenlandse 

consumptie.  

Op basis van deze gegevens verwacht Capgemini Consulting dat de wereldwijde handel in het eerste 

kwartaal van 2010 op een vergelijkbaar niveau is gebleven. Er zijn wel een aantal risico’s voorzien; 

 Economische stimuleringsmaatregelen nemen af. Voor wereldwijde economieën is het 

moeilijk om zelfvoorzienend te zijn; 
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 De enorme groei van de Chinese economie is waarschijnlijk niet duurzaam, omdat op de 

crisis toegesneden beleidsmaatregelen weer zijn ingetrokken. 

"Dat wereldwijde handelsstromen in het vierde kwartaal van 2009 zijn voortgezet met hetzelfde 

groeipercentage als in het daaraan voorafgaande kwartaal, is een duidelijke indicatie dat de opleving 

van de wereldeconomie steeds stabieler wordt", verklaart Roy Lenders, Vice President Supply Chain 

Management bij Capgemini Consulting. "De binnenlandse consumptie is echter nog steeds niet sterk 

in de meeste ontwikkelde economieën. Dat is een duidelijk signaal dat de wereldeconomie nog niet in 

staat is om op eigen benen te staan, zonder steun van de overheid. De grote vraag voor 2010 is of de 

binnenlandse consumptie snel genoeg op gang gaat komen om zo de afnemende overheidssteun te 

compenseren.” 

APPENDIX - Capgemini Consulting Global Trade Flow Index (uittreksel van de ranglijst 

gebaseerd op de 13 belangrijkste handelslanden) 

Country 

RANK     

Q4-2009 

RANK        

Q3-2009  

Trade  

Volume  

Score 

(A) 

Q-o-Q 

Growth   

Score 

(B)  

Foreign 

Market   

Score 

(C)  

Domestic 

Market  

Score (D)  

Global 

Trade  

Index 

Score*  

United States 1 1 4 3.73 3.68 3.23 14.19 

China 2 2 3.47 3.87 3.76 4.00 13.46 

Germany 3 3 3.12 3.63 3.58 3.09 10.71 

Japan 4 4 1.80 3.94 3.62 3.16 6.45 

France 5 5 1.55 3.62 3.48 3.22 5.34 

Netherlands 6 6 1.45 3.66 3.54 3.16 5.00 

United Kingdom 7 7 1.26 3.61 3.63 3.21 4.39 

Italy 8 8 1.21 3.55 3.45 3.18 4.09 

Belgium 9 9 1.10 3.65 3.53 3.17 3.79 

South Korea 10 10 1.07 3.79 3.59 3.15 3.76 

Canada 11 11 0.96 3.62 3.65 3.21 3.35 

Russian Federation  12 13 0.81 4.00 4.00 3.29 3.06 

Spain 13 12 0.79 3.61 3.60 3.21 2.75 
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Note:  Global Trade Index Score = A x (gemiddelde van (B,C,D)) 
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EINDE BERICHT 

 

Over Capgemini 

Capgemini levert aantoonbaar toegevoegde waarde aan de prestaties en veranderingsprocessen van 

zijn klanten in een groot aantal branches. Dit gebeurt met een compleet en innovatief aanbod van 

consulting-, technology- en outsourcingdiensten, die vrijheid creëren in het ondernemerschap van de 

klanten. Daarbij werkt Capgemini op een onderscheidende manier - the Collaborative Business 

Experience™ - samen met zijn klanten aan het behalen van snellere en betere resultaten. Bovendien 

wordt gebruikgemaakt van het eigen wereldwijde leveringsmodel Rightshore®, met als doel de juiste 

balans te bieden in het beste talent van verschillende locaties dat als een team samenwerkt om de 

optimale oplossing voor klanten te creëren en leveren. Capgemini heeft vestigingen in meer dan 30 

landen en heeft wereldwijd 90.000 medewerkers in dienst. De organisatie realiseerde in 2009 een 

omzet van 8,4 miljard euro. Meer informatie is beschikbaar op www.nl.capgemini.com. 

 

Capgemini Consulting is het mondiale Strategy en Transformation Consulting label van de 

Capgemini Group, gespecialiseerd in het adviseren en begeleiden van organisaties bij 

verandertrajecten: van de ontwikkeling van innovatieve strategieën tot en met de uitvoering daarvan, 

met continue aandacht voor duurzame resultaten. Capgemini Consulting biedt ondernemingen en 

overheden een vernieuwende benadering, gebruikmakend van innovatieve methodes, technologie en 

het talent van meer dan 4.000 consultants wereldwijd. 

Meer informatie is beschikbaar op: www.nl.capgemini.com/diensten/consulting 

 

Het volledige rapport kunt u downloaden via: 

www.capgemini.com/insights-and-resources/by-publication/global-trade-flow-index/ 

 

Voor meer informatie: 

 

Capgemini 

Madelon Kaspers 

Woordvoerder 

Telefoon: +31 (0) 30 689 2453  

Email: persvoorlichting.nl@capgemini.com 
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