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WTO positiever over herstel wereldhandel
De Wereldhandelsorganisatie (WTO) verwacht dat de internationale handel dit jaar sneller zal groeien
dan eerder geraamd. Het herstel na de forse klap van de coronapandemie dreigt wel ongelijk te worden
verdeeld. Dat komt doordat het herstel afhangt van vaccinatieprogramma's, maar armere landen hebben
nog amper toegang tot coronavaccins.
De internationale handel in goederen zal dit jaar met 8 procent groeien ten opzichte van 2020. Vorig jaar kromp de
wereldhandel volgens de WTO op jaarbasis met 5,3 procent. Dat zijn positievere cijfers dan waar de organisatie in
oktober mee rekende . Toen voorspelde de in Genève gevestigde scheidsrechter voor internationale handel dat de
wereldhandel in 2021 met 7,2 procent zou groeien, na een krimp van 9,2 procent in 2020.
Onder andere het nieuws dat vaccins e ectief waren tegen het coronavirus gaf de wereldhandel in de laatste maanden
van 2020 een oppepper. Bedrijven kregen daardoor weer vertrouwen in economisch herstel, waardoor ze meer
uitgaven durfden te doen.

Slag om de arm
Voor dit jaar houdt de WTO nog wel slagen om de arm. Covid-19 is nog altijd een grote bedreiging voor de
wereldhandel, bijvoorbeeld als zich besmettingsgolven met nieuwe virusvarianten voordoen. Om ook armere landen te
laten meedelen in het herstel zouden ze bovendien meer vaccins moeten krijgen dan nu het geval is.
Directeur-generaal Ngozi Okonjo-Iweala van de WTO zei dat vaccins de wereld een mogelijkheid bieden om de
economie weer snel op het niveau van voor de pandemie te krijgen. "Maar die kans wordt vergooid als een groot aantal
landen en mensen geen gelijke toegang tot vaccins heeft", voegde ze daaraan toe.
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KPMG: 'Vrouwelijke bestuurders zien coronacrisis als
impuls voor meer diversiteit'
Vrouwelijke bestuurders van grote Nederlandse ondernemingen zien de
coronacrisis als een belangrijke impuls voor meer inclusiviteit en diversiteit
binnen het bedrijfsleven. 
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Meer Nederlanders komen onder werktijd vrijwel
niemand tegen
Door het massale thuiswerken tijdens de coronacrisis zijn er veel meer
Nederlanders die vrijwel nooit iemand tegenkomen tijdens hun werk. 
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FNV en VNO-NCW roepen op tot een nationaal
herstelplan
De leiders van vakbond FNV en werkgeversorganisatie VNO-NCW roepen in
een gezamenlijke open brief aan het demissionaire kabinet en de nieuwe
Tweede Kamer op tot... 
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Ryanair lijdt nederlaag in strijd tegen staatssteun
Ryanair heeft van de op één na hoogste rechtbank van de Europese Unie
ongelijk gekregen in rechtszaken die de vliegmaatschappij heeft
aangespannen tegen staatssteun... 
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Brussel klaar om 800 miljard euro te gaan lenen voor
herstelfonds
Europese banken gaan de komende vijf jaar EU-obligaties en ander Europees
schuldpapier uitgeven om het economisch herstel van de coronacrisis te
kunnen nancieren. 

