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Handelsmissie EVD-MKB-ABN Amro erg succesvol  

Bijna 30 deelnemers spendeerden eind november 5 
dagen in Spanje voor het verkennen van de markt en 
het ontmoeten van handelspartners. De reis stond 
onder leiding van de EVD, MKB Nederland en ABN 
Amro en werd georganiseerd door TRANSFER 
Consultancy. Het programma was verdeeld over Madrid 
en Barcelona en in beide steden hebben de diverse 
deelnemers een groot aantal potentiële eindklanten, 
agenten, distributeurs en groothandels bezocht.  
 
De multisectorale missie, waaraan Nederlandse MKB 
bedrijven uit ruim 20 sectoren vertegenwoordigd 
waren, is een groot succes geworden door concrete 
orders, samenwerkingscontracten, proefprojecten en 
diverse offerteaanvragen. Naast het zakelijke 
programma is tevens aandacht besteed aan het 
persoonlijke netwerken en het sociale Spaanse 
nachtleven. Zowel in Madrid (i.s.m. de Ambassade) als 
in Barcelona (i.s.m. het Consulaat, zie foto hieronder) 
werden geanimeerde netwerkborrels georganiseerd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

eeft u ook interesse om eens deel te nemen aan een 
andelsreis? Stuur ons svp een e-mail op: 
andelsreis@transfer-lbc.com

H
h
h .  

Windhandel 

De Deense windmolenfabrikant Vestas heeft in 
ktober bekend gemaakt dat het voor ruim € 84 mln 
olens heeft verkocht voor drie grote parken in 
aragoza, Galicië, en Burgos. Het is opmerkelijk 
mdat de Spaanse concurrent Gamesa zeer scherp 
n agressief opereert op haar thuismarkt. Het toont 
ens en te meer aan dat Spanje een enorm 

nieuwbare energie-
bronnen. Na Duitsland is Spanje Europa’s 2e grootste 
leverancier van windenergie.  
 

Automotive moet verder innoveren 

o
m
Z
o
e
e
potentieel heeft op het gebied van windenergie, niet 
in de laatste plaats vanwege het gunstige 
overheidsbeleid omtrent ver

In een recent rapport van brancheorganisatie 
SERNAUTO is aangegeven dat de Spaanse Tier 2 en 
Tier 3 leveranciers van auto-onderdelen een scherpe 
concurrentieslag te wachten staat vanwege de 
entree van leveranciers uit Oost-Europa. Met de 
uitbreiding van de EU zal de sector een belangrijke 
verbeterslag moeten maken op het gebied van 
kwaliteit van onderdelen, innovatie van nieuwe 
producten en applicaties, snellere leveringstijden en 
het meer on-line kunnen afhandelen van info-
aanvragen en bestellingen. Dit biedt uiteraard grote 
kansen voor Nederlandse leveranciers van 
technologie en services. De bereidheid van Spaanse 
partijen om innovatieve buitenlandse bedrijven te 
ontvangen is momenteel groot.  
 

Spanje oogst in Davis Cup! 

Niet alleen op economisch maar ook op sportief vlak 
gaat het Spanje voor de wind. Na de grote successen 
dit jaar in de motorsport, zaalvoetbal en 
golf, heeft het Spaanse team voor de 2e 
keer in de historie de Davis Cup tennis 
veroverd. Voor een uitzinnige menigte 
van 27.000 toeschouwers in het 
Olympische stadion van Sevilla werd de 
VS verslagen met 3-2. Dé grote man bij 
de Spanjaarden was Carlos Moya, die het 
beslissende punt op zijn conto bracht.  
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issie Madrid Aerospace m

TRANSFER had een druk najaar, naast de grote 
multisectorale missie eind november vond op 15, 16 en 
17 december 2004 een aerospace missie naar Spanje 
plaats in opdracht van NAG en EVD. Tijdens 3 
intensieve dagen zijn vele Spaanse counterparts 
bezocht in zowel algemene als individuele bezoeken.  

Tevens vond een succesvolle netwerkborrel plaats met 
de Nederlandse deelnemers en Spaanse counterparts 
in de residentie van de Ambassadeur. Een compleet 
verslag kunt u vinden op: www.transfer-lbc.com.  
 

Luchtvaartkennis in Spanje 

In de deelstaat Castilla – La Mancha wordt voor het 
eerst in de Spaanse geschiedenis een onafhankelijk 

06 zal Don 
worden. CR 

operation 
ontracteerd 

van alle 
ven. Naast 
wide area 

sing bieden 
nnouncement / 

vluchtinformatie-schermen) te integreren.  

geprivatiseerde internationale passenger en cargo 
luchthaven geopend. Een aangenaam alternatief naast 
de drukke Madrileense vliegvelden. In 20
Quijote Airport in Cuidad Real geopend 
Aeropuertos, Don Quijote Airport´s 
company, heeft het Nederlandse SITA gec
voor het ontwerp en implementatie 
technologische systemen voor de luchtha
het leveren van aansluitingen via het 
network (WAN), zal SITA tevens een oplos
om alle subsystemen (bv. digital voice a

 

Het Andere Madrid 

Gaat u voor zaken naar Madrid en kunt u hulp 
gebruiken bij het organiseren van het programma? 
Other Madrid ontwikkelt een op maat gemaakt 
programma voor u en verzorgt alle reserveringen. 

vens
kunnen er adviezen gegeven worden met 
betrekking tot vluchten en/o

principe richt Other
Madrid zich op Madrid, maar er kunnen 

Rekening houdend met uw wensen en 
interessegebieden wordt er een uitgebalanceerd 

programma opgesteld met een mix van
zakelijke en vrijetijdselementen. Te

 
 

f 
 

 
 

 

 

Herstel

De Rossio 

Re
Portugal, zal

hotelkeuzes. In 

ook dagarrangementen opgezet worden
voor bezoeken aan bijv. Toledo of
Segovia.  
Meer informatie: Gisela van Haaren  
Tel: +34.91.715 16 33 of via de site:
www.othermadrid.com  

 

 
 

PORTUGAL 

 
 

Portugal: vervroegde verkiezingen 

Naar aanleiding van een ernstige geloofwaardig-
crisis in de Portugese regering, besloot de Portugese 
president Jorge Sampaio op 10 december 2004 het 
parlement te ontbinden en nieuwe verkiezingen uit 
te schrijven. Reeds sinds het aantreden van het 
kabinet van premier Santana Lopes 6 maanden 
geleden, is er onenigheid over onder meer het 
economisch beleid en de media. Premier Santana 
Lopes zou te weinig willen bezuinigen en de media te 
veel willen beheersen. Naar aanleiding van het 
besluit van Sampaio heeft premier Santana Lopes 
het ontslag van zijn kabinet ingediend. De nieuwe 

s. plaatsvinden. 

bus gaan. De politieke crisis 
heeft een nadelig effect op het herstel van de 
economie in Portugal. De reeds door het parlement 
goedgekeurde hervormingen en begroting van 2005 
komen hierdoor op losse schroeven te staan. 
 

Eerste overnameveto sinds 2001 

verkiezingen zullen op 20 februari a.
Dit is reeds de 3e keer in acht maanden dat de 
Portugezen naar de stem

De Europese Commissie heeft de overname van het 
Portugese gasbedrijf Gas de Portugal door Energias 
de Portugal en het Italiaanse Eni verboden. Dit is het 
eerste overnameveto sinds 2001. De nieuwe 
commissaris voor mededingingszaken, mevr. Neelie 
Kroes, maakte de blokkering van deze overname op 
9 december 2004 bekend. Beide bedrijven zijn in 
meerderheid eigendom van de Portugese overheid. 
De gediversifieerde Energias de Portugal groep is het 
grootste industriële concern van Portugal. Het 
oliebedrijf Eni, een voormalig staatsbedrijf, was uit 
op een 49% belang in Gas de Portugal. Aangezien de 
Portugese overheid zich op termijn wil terugtrekken 
uit de energiemarkt, maakt de verkoop van Gas de 
Portugal aan Energias de Portugal deel uit van de 
energiestrategie. Kroes verklaarde dat Portugal na 
uitgebreid overleg niet bereid was de noodzakelijke 
concessies te doen, bijvoorbeeld in vorm van 
garantie van toegang voor concurrenten tot het 
netwerk. Tenslotte gaf Kroes aan dat voor een 
geslaagde liberalisering van de Europese 
energiemarkt er in geen enkele lidstaat een quasi-
monopolievorming mag bestaan. 

 spoortunnel Rossio 

spoortunnel, gelegen op het zeer drukke 
traject Lissabon – Sintra, zal weer voor gebruik 
gereed gemaakt worden. Nadat er structurele 
gebreken geconstateerd waren, werd deze tunnel in 
oktober 2004 met onmiddellijke ingang gesloten. 

fer, beheerder van de spoorweginfrastructuur in 
 circa €49,5 mln investeren om alle 

benodigde reparaties te realiseren. In januari 2005 
wordt er een consultatieronde gehouden op de 
Portugese en internationale markt, aangezien een 
tenderprocedure te tijdrovend zou zijn. 
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Succesvolle missie Portugal 

Van 14 tot 17 november 2004 hebben 15 Nederlandse 
ondernemingen e delsmissie naar 
Portugal volbracht. De reis was een initiatief van de 
Kamers van Koophandel Noord-Nederland en werd 
uitgevoerd door TRANSFER. Ter voorbereiding op het 
bezoekprogramma had TRANSFER een grondige 
individuele marktverkenning verricht, met daaraan 

rschillende 

multisectorale 

systemen 

hu

h
em

en succesvolle han

gekoppeld een partnerselectie om ve
geschikte potentiële zakenpartners voor te dragen aan 
de Nederlandse deelnemers. Het bezoekprogramma 
was zeer gevarieerd, aangezien het een 
missie betrof, waarin onder meer de sectoren 
diergeneeskunde, zuivelproducten, klimaatbeheersing, 
afvalverwerking en telemetrische 
vertegenwoordigd waren. De Nederlanders vonden 
goede aanknopingspunten en partners om 
in Portugal tot een succes te kunnen maken. 
Verschillende van hen ontvingen reeds vóór t
nieuwe orders. De missie werd door de deeln
“zeer goed” geëvalueerd. 
 

 

n zaken 

uiskomst 
ers als 

 

LATIJNS-AMERIKA 

 

China zegt miljardeninvesteringen toe 

De Chinese president Hu Jintao heeft eind november 
tijdens een rondreis door Zuid-Amerika voor tientallen 
miljarden dollars aan investeringen in Brazilië, 
Argentinië en Chili toegezegd. In ruil voor de beloofde 
investeringen erkenden de Latijns-Amerikaanse landen 
China officieel als markteconomie. Dit is een status die 
China binnen de WTO niet heeft. Ook bij de Apec-
conferentie (bijeenkomst van leiders van 21 landen 

nd de Stille Oceaan), die daaropvolgend in Chili werd 
gehouden stond China volop in de belangstelling met 

oor een betere 
energievoorziening in het Aziatisch-Pacifische gebied. 

erom duidelijk dat de drie landen belangrijke 
rondstoffen leveranciers zijn voor China. Als grootste 

koperconsument ter wereld investeert China maar 
se staats koperbedrijf 

ro

de introductie van zijn plan v

President Hu was daarmee het middelpunt van 
aandacht en deed zodoende zeker niet onder voor 
collega Bush, zijn Braziliaanse en Russische 
ambtsgenoten Lula en Poetin en de Japanse premier 
Koizumi die ook aanwezig waren.  
De hard groeiende Chinese economie heeft grote 
behoefte aan olie, maar streeft naar meer 
onafhankelijkheid van olieleveranciers uit het politiek 
instabiele Midden-Oosten. Om deze reden worden de 
banden met andere regio’s waaronder Latijns-Amerika 
verstevigd. Tijdens een toespraak in het Braziliaanse 
parlement zei Hu in november dat China de komende 
tien jaar US$ 100 mld wil investeren in Latijns-
Amerika. China ontvangt zelf jaarlijks ruim US$ 50 mld 
aan directe buitenlandse investeringen en heeft tot nu 
toe weinig aan andere landen besteed. Aan Brazilië 
heeft Hu voor de komende twee jaar circa US$ 10 mld 
beloofd, verdeeld over de staalindustrie, infrastructuur 
en energiesector. Met Argentinië zijn afspraken 
gemaakt voor US$ 20 mld gedurende de komende 10 
jaar, gericht op onder andere toerisme, energie en 
infrastructuur. Uit de investeringsplannen voor Chili 
wordt wed
g

liefst US$ 2 mld in het Chileen
Codelco.  
Verschillende Braziliaanse en Argentijnse industriëlen 
zien de geplande investeringen echter weinig 
rooskleurig. Zij vrezen dat China tot dumping over 
zal gaan, waardoor hun landen overspoeld zullen 
worden met goedkope Chinese producten. 
 

Latijns-Amerika herstelt zich van financiële 
crisis 

Uit onderzoek van het Duitse economische instituut, 
DWI, blijkt dat de Latijns-Amerikaanse landen zich 
herstellen van de financiële crisis. Uit dit onderzoek 
(over de algemene wereldwijde economie) komt 
naar voren dat de regionale economie zich in de 
komende zes maanden zal stabiliseren met een 
aanzienlijke import- en exportgroei. De economische 
situatie in deze regio heeft reeds het hoogste niveau 
sinds 1997 bereikt, maar zal nog verder verbeteren. 
Vrijwel alle Latijns-Amerikaanse landen hebben een 
bijdrage geleverd aan deze economische 
verbetering, waarbij Chili bovenaan de lijst aanvoert. 
Daarnaast verbetert tevens de economische situatie 
in de twee grootste regionale economieën: Brazilië 
en Mexico. Echter, de werkloosheid is het belang-
rijkste probleem waar bijna alle Latijns-Amerikaanse 
landen elke dag mee geconfronteerd worden. 
 

Brazilië groeimarkt voor food ingredients en 
machinery 

Brazilië is een belangrijke groeimarkt voor de 
levensmiddelen- en verpakkingsindustrie. De export 
van levensmiddelen staat hoog op de agenda en 
bovendien ziet de Braziliaanse regering graag dat de 
toegevoegde waarde van de te exporteren 
levensmiddelen wordt verhoogd, wat vraagt om 
investeringen in voedselverwerkende installaties. De 
afgelopen jaren heeft de Braziliaanse levens-
middelenindustrie gemiddeld US$ 3 mld per jaar 
geïnvesteerd in machines en apparatuur, inclusief 
installaties voor de agribusiness en drankenindustrie. 
De omvangrijke thuismarkt biedt buitenlandse 
ondernemingen volop kansen. 
Brazilianen zijn goed bekend met 
levensmiddelen van hoge kwaliteit en 
met luxe producten. De Braziliaanse 
consument is steeds meer op gemak 
gericht, waardoor de vraag naar 
kant- en klare maaltijden en 
bevroren producten flink is gestegen. 
De ontwikkelingen in Brazilië bieden 
goede perspectieven voor buiten-
landse investeerders, met name voor 
bedrijven die actief zijn in de 
toelevering aan de zuivel-, vlees- en 
bakkerijsector. Naar verwachting zal het 
dienstverlenende deel, waaronder catering en 
toelevering, de komende jaren een sterke groei laten 
zien. Grote en middelgrote ondernemingen zijn fors 
aan het uitbreiden om marktaandeel te vergaren. 
Een groot deel van hen is gericht op gebieden waar 
de consumptie van “processed food” toeneemt.  
Informatie over de aanstaande handelsmissie food 
ingredients & machinery Brazilië (mei ’05) die 
TRANSFER i.s.m. brancheorganisatie GMV (onderdeel 
FME-CWM) organiseert: info@transfer-lbc.com.  
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Brazilië: SBM beste bieder in verhuur FPSO 

HC Caland´s dochtermaatschappij, Single Buoy 
Moorings (SBM), bleek tijdens een tenderprocedure de 
beste bieder te zijn voor de verhuur van een FPSO aan 
Petrobras Brasil. Een FPSO (Floating Production 
Storage Offloading) is een drijvend olieproductie en 
-opslagschip. Petrobras Brasil gebruikt de FPSO voor 
de ontwikkeling van het Golfinho-olieveld voor de 
Braziliaanse kust. Petrobras heeft SBM uitgenodigd 
voor besprekingen om de contractdocumentatie af te 
ronden. Het verhuur- en exploitatiecontract zal een 
looptijd van zeven jaar krijgen met opties voor 
verlengingen. De start van de olieproductie staat 
gepland voor het eerste kwartaal van 2006. 
 

Toekomst voor bio-brandstoffen 

Door de groeiende vraag naar schonere brandstof en 
de vermindering van de landbouwsubsidies in Europa is 
er meer interesse ontstaan in investeringen in de 
raziliaanse ethanol industrie. Ethanol is een 
lcoholsoort die uit suikerriet wordt gewonnen en als 

biobrandstof wordt gebrui t. Zowel Braziliaanse als 
itenlandse investeerders hopen in de komende vijf 

jaar €2,3 mld in de ethanol productie te investeren, 
zodat deze m dit te 
bewerkstelligen zullen er voor 2009 40 nieuwe 
plantages gebouwd worden. Door het wegvallen van de 
EU subsidies wordt het aantrekkelijk om te investeren 
in Brazilië, aangezien de ethanol hier een stuk 
goedkoper is dan in Europa.  

n ethanol 

chikbaarheid ervan. 

B
a

k
bu

 zal toenemen met 40%. O

In 2003 werd er 800 mln liter aa
geëxporteerd. Bovendien is er in de eerste tien 
maanden van 2004 al meer dan het dubbele van deze 
hoeveelheid geëxporteerd. Ook in landen als Japan en 
Rusland zal er op den duur systematisch ethanol 
gemengd gaan worden met benzine. Aangezien er bij 
de verbranding nauwelijks schadelijke stoffen 
vrijkomen, wordt luchtvervuiling hiermee beperkt.  
Na reeds jarenlang gebruik neemt in Brazilië de 
populariteit van biobrandstoffen nog toe. Eenderde van 
de nieuwe auto´s in Brazilië krijgt een motor die op 
ethanol rijdt. In 2003 liepen in Brazilië bijna 85.000 
auto's die op alcohol reden, van de band. Dit is 4,6% 
van het totaal aantal nieuwe auto's. Vooral auto´s 
waarmee zowel benzine als alcohol getankt kan 
worden, zijn erg in trek, aangezien de bestuurder 
flexibel kan kiezen tussen de twee brandstoffen, 
afhankelijk van de prijs en de bes
Geheel zonder alcohol rijden gaat overigens niet in 
Brazilië. Alle benzine bevat namelijk 20 tot 25% 
alcohol. Verder neemt ook de productie van biodiesel, 
die gewonnen wordt uit oliehoudende planten, toe. De 
traditionele diesel die in het land te koop is zal 
gemengd worden met biodiesel. 
 

Nederlandse soap in het Braziliaanse Natal 

Brazilië is niet alleen populair bij Nederlandse bedrijven 
en toeristen. Ook de soapwereld heeft  mogelijkheden 
ontdekt om mooie exotische opnames in het land te 
maken. De serie Onderweg naar Morgen nam in 
oktober en november een groot aantal afleveringen op 
in de omgeving van Pipa in de stad Natal.  

Bijgaande foto is gemaakt tijdens een scène 
capoeir
werden

met 
a dansers. De opnames die gesponsord 
 door de Brazilië specialist Fly Brazil, zullen 

vanaf eind januari op de Nederlandse televisie te 
zien zijn. 
 

Toename industriële concentratie in  
Noord-Mexico 

Uit cijfers van het Mexicaanse Bureau voor 
Statistiek, INEGI, blijkt dat de concentratie van 
industrieën in het noorden van Mexico zich de laatste 
jaren heeft voortgezet. Voornamelijk de 
dienstensector, met name transport en 
communicatie, zijn sterk gegroeid in dit deel van het 
land. Deze sector groeide van 22,3% in 1993 naar 
25,7% in 2002. Volgens de Nationale Bank van 
Mexico, Banamex, is de toename toe te schrijven 
aan de investeringen die het Noorden heeft gedaan 
in onderwijs en infrastructuur. 
 

Drinkwatervoorzieningen in Mexico 

Volgens de Comisión Nacional del Agua (de nationale 
watercommissie van Mexico) is er US$ 1,9 mld 
benodigd om de drinkwatervoorzieningen in Mexico 
op peil te brengen. Ongeveer 90% van de bevolking 
heeft toegang tot deze voorzieningen. Daar 
tegenover staat echter dat 10,6 mln Mexicanen hier 
geen gebruik van kunnen maken. De dekking van 
het rioolnetwerk is 70% en van waterzuiverings-
installaties 30%.  
De OESO, Organisatie voor Economische Samen-
werking en Ontwikkeling, geeft echter aan dat 
Mexico de tarieven voor watergebruik dient te 
verhogen. Op deze manier kan het land d
van grotere opbrengsten meer invest
sector. Daarnaast bevorderen hogere
efficiëntere gebruik van water. De hui
een m3  water in Mexico is 1,7 pe
dollarcent. De kostprijs bedraagt echt
ofwel ruim US$ 1. Mexico dient
hervormingen door te voeren om d

oor middel 
eren in deze 
 tarieven het 
dige prijs van 
so, ofwel 15 
er 12 peso, 
 wettelijke 

e tarieven te 
kunnen verhogen. 
 

Terugkeer Formule 1 in Mexico 

In 2006 keert de Formule 1 weer terug i
Dertien jaar geleden organiseerde Mexico voor het 
laatst een race in de Formule 1. Bernie Ecclestone, 
Formule 1 directeur, is met de Mexicaanse 
autoriteiten een contract voor vijf seizoenen 
overeengekomen voor de wedstrijd in Cancun. Om 
dit te bewerkstelligen moet er nog wel een nieuw vijf 
kilometer lang circuit gebouwd worden. De ko

n Mexico. 

sten 
voor deze operatie worden geschat op meer dan €66 
mln, die naar verluid door Mexicaanse privé-
ondernemingen worden opgebracht. 
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Chili meest liberale economie 

Volgens een studie van de Noord-Amerikaanse 
Heritage Foundation (gepubliceerd door de Wall Street 
Journal) is Chili de meest liberale economie van 
Latijns-Amerika. Het land voert de 11de plaats op de 
lijst van 155 landen, waarvan Hong Kong al jaren 
bovenaan staat als liberaalste ter wereld. De Verenigde 
Staten verschenen voor het eerst niet in de top 10, 
maar op de 12de plaats. De positie van Chili staat direct 
achter Australië en wordt gevolgd door Zwitserland. 
 

IP-telefonie in Chili 

H
p

et bellen via internet, ook wel IP-telefonie, is erg in 
opulariteit toegenomen in Chili. In korte tijd is er een 

rs, aanbieders van 
IP-diensten en toeleveranciers van hard- en software 

zakelijke sector maakt 

en 

nieuwe markt van potentiële afneme

voor IP-telefonie ontstaan. 
Het prijsvoordeel (voor 
met name internationale 
telefoongesprekken) is op 
dit moment het grote 
voordeel van IP-telefonie. 
De kwaliteit en de 
betrouwbaarheid zijn 
echter nog niet voldoende 
op niveau. 

Sinds januari 2003 is IP-telefonie beschikbaar op de 
Chileense markt, waar met 20.000 operationele 
toestellen al een groei van 15% op jaarbasis wordt 
genoteerd. Met name de 
gebruik van IP-telefonie.  
Een veertigtal grote multinationals maakt reeds 
gebruik van IP-telefonie. De verwachting is echter dat 
in 2006 50% van deze bedrijven overgeschakeld zal 
zijn op IP-telefonie. Op dit moment zijn er zes 
aanbieders op deze markt, namelijk enkele traditionele 
telefoonmaatschappijen (CTC Telefonica, Entel, Telsur, 
Telmex) en twee kabelmaatschappijen (VTR 
Voisnet). De wetgeving voor de IP-telefonie is nog in 
ontwikkeling. Enerzijds wil men de groei niet 
belemmeren door teveel regelgeving, aan de andere 
kant dient men ook rekening te houden met de 
eigenschappen van de vaste en mobiele telefoniemarkt 
en de markt van kabelnetwerken. 
 

Nieuwe werkweek in Chili van 45 uur 

Vanaf 1 januari 2005 wordt in Chili wekelijks 45 in 
plaats van 48 uur gewerkt. De wet die de nieuwe 
werktijden voorschrijft is door de Chileense regering 
aangenomen om door middel van deze arbeidstijd-
verkorting ruimte voor nieuwe banen te creëren. De 
vermindering van het aantal gewerkte uren mag geen 
egatieve gevolgen hebben voor het loon. Veel 
ndernemingen hadden op de invoering van de wet 

eerder 
ingevoerd. 

n
o
geanticipeerd, en de 45-urige werkweek reeds 

 

Kansen milieusector in Costa Rica 

De bescherming van het milieu staat hoog op de 
agenda in Costa Rica. Het land kent een groot aantal 
beschermde natuurgebieden en via wetgeving wordt 
vervuiling tegengegaan. De economische en industriële 
ontwikkeling die Costa Rica de laatste jaren heeft 
doorgemaakt, plaatst het land echter voor nieuwe 

het 
aant ng 

het 
milieu n 
is

ntal zuiveringsinstallaties tot eind 2005 
oeten toenemen van 1069 tot 5400 om dit 

mogelijk te maken. 
'Opportunities for Investment In 

Environmental Technology', opgesteld door de 

uitdagingen. Ontwikkelingen als de toenemende 
vraag naar energie en de toeristische boom die heeft 
plaatsgevonden, leggen een grote druk op de natuur 
en de natuurlijke hulpbronnen. Tegelijkertijd is 

al voorzieningen, bijvoorbeeld voor verwerki
van afval of voor recycling, beperkt. 
Nieuwe wetgeving moet ervoor zorgen dat 
economische ontwikkeling en bescherming van 

beter in balans komen. Een voorbeeld hierva
 de nieuwe 'canon ambiental', die op 26 juni 2004 

in werking is getreden en die uitgaat van het 
principe 'de vervuiler betaalt'. Om boetes te 
voorkomen moeten bedrijven hun afvalwater 
zuiveren voor het geloosd wordt. Naar verwachting 
zal het aa
m

In het rapport 

Nederlandse ambassade in Costa Rica, wordt een 
overzicht gegeven van ontwikkelingen zoals deze en 
van de mogelijkheden voor Nederlandse bedrijven 
die hieruit voortkomen. Er wordt ingegaan op 
mogelijkheden voor duurzame oplossingen ten 
aanzien van water- en luchtvervuiling, vast afval en 
energieopwekking. Het rapport is gratis verkrijgbaar 
bij de EVD. Meer informatie over dit onderwerp is op 
te vragen onder vermelding van nummer 116576 bij 
de medewerker Costa Rica (Ard Kwint), e-mail: 
kwint@evd.nl Telefoon: 070-778 86 92.  

 
 

 
 
 
 
 
 

Wij wensen u een Gelukkig Nieuwjaar met 
gezondheid, geluk en goede zaken voor u en 
uw familie! 
 
¡Le deseamos un Feliz Año Nuevo, con 
buena salud, alegría y buenos negocios para 
usted y su familia! 
 
Desejamos um Ano Novo cheio de saúde, 
alegria e de bons negócios para você e a sua 
família! 
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Geselecteerde weblinks 

• www.americaeconomia.com 
• www.economista.com.mx 
• www.latin-focus.com 
• www.ixpos.de 

 
Bronnen: o.a. The Economist, Business Monitor International, 

n Trade, World Bank, InterAmerican 
 Times.  

Business Week, EVD, Lati
Development Bank, Financial

 

Transfer Latin Business Consult
representations that the materi
free, or that they are fit fo
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Disclaimer: Transfer Latin Business Consultancy makes no 
warranties or representations, and accepts no liability of any 
kind for any loss or damages resulting from the use of our 
website or any materials contained on it.  

ancy makes no warranties or 
als on this website are error-
r any particular purpose or 

 

tre in Nieuwegein.  

Beurs Wereldwijd Zakendoen  
Op 15 en 16 maart a.s. zal TRANSFER met een stand en 
een workshop deelnemen aan de beurs Wereldwijd 
Zakendoen. Het evenement zal plaatsvinden in het 
Home Boxx Exhibition Cen
Meer informatie hierover kunt u vinden op de site: 
www.wereldwijdzakendoen.nl. U bent van harte 
welkom om op deze beurs langs te komen en met ons 
een latino borrel te heffen! 
 
Food & Machinery Missie Brazilië 
Met ondersteuning van de EVD en in samenwerking 
met de branchevereniging GMV (onderdeel van FME-
CWM) zal TRANSFER een handelsmissie naar Brazilië 
organiseren voor food ingredients & machinery 
bedrijven. Voor de deelnemers zullen individuele 
matchmaking programma’s worden opgezet om kennis 
te maken met Braziliaanse bedrijven uit de sector. De 

is vindt in mei plaats en zal worden gecombineerd 
met een 
re

bezoek aan de Fispal, de belangrijkste beurs 
ullende 

informatie kunt u contact opnemen met 
op dit gebied in Latijns-Amerika. Voor aanv

foodmissie@transfer-lbc.com  
 
TRANSFER op BNR Radio 
Gerald Baal, directeur TRANSFER, was woensdag 5 
januari te horen op BNR Nieuwsradio. In het interview 
werden verschillende aspecten van de Latijns-
Amerikaanse economie en mogelijkheden voor 
Nederlandse bedrijven belicht. U kunt het interview 
beluisteren op onze site onder de nieuwssectie. 
 
Nieuwe agenda 2005 
Voor een uitgebreidere agenda verwijzen wij u graag 
naar onze site: www.transfer-lbc.com. Zoals u op de 

p Gemini en 

ken 

eerste pagina’s van deze nieuwsbrief heeft kunnen 
lezen, heeft TRANSFER het afgelopen kwartaal 
verschillende handelsmissies naar Spanje en 
Portugal succesvol afgesloten.  
 

Workshop tijdens Wereldweken 
Een ander evenement dat zeer positief is ontvangen 
was de Brazilië-Mexico dag. Deze vond plaats op 4 
november, in het kader van de Wereldweken van de 
ABN-AMRO Bank. De dag werd gezamenlijk 
georganiseerd door de bank, Ca
TRANSFER. Het was een interactieve middag met door 
specialisten geleide workshops en presentaties over 
onder meer zaken doen 
met deze landen, 
financiële aspecten en 
handelsverdragen. De 
Brazilië-Mexico dag is 
als tweede geëindigd in 
de waardering door de 
deelnemers van de 
twaalf Wereldwe
evenementen, die door 
de bank werden 
georganiseerd.  
 
 
 
 

TRANSFER Latin Business Consultancy 

 
Sinds 1996 is TRANSFER toonaangevend in het bieden 
van exportondersteuning aan Nederlandse 
ondernemingen die marktkansen willen benutten in 
e Spaans- en Portugeestalige landen van Europa en 
tijns-Amerika. Dit doen we vanuit onze kantoren in 

arcelona, São Paulo en Rotterdam. 

ls partner van o.a. EVD, KvK, brancheverenigingen, 
ederlandse Ambassades & Consulaten én uiteraard 
et bedrijfsleven, bieden wij exportondersteuning in 
e vorm van marktonderzoeken, partnerselecties, 
erkoop / distributiecoördinatie, en juridische en 
ccountancydiensten in de sterk opkomende 

markten van Spanje, Portugal, Argentinië, Brazilië, 

d
La
B
 
A
N
h
d
v
a

Chili en Mexico. 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
Irma van Dijk (irma@transfer-lbc.com)  

Hoofdkantoor: 
info@transfer-lbc.com

 

  
www.transfer-lbc.com  
Tel.: 010 - 478 07 60 
Fax: 010 -
001 BE Rotterdam 

 221 53 73 
3
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