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SPANJE 
 
 
 

Barcelona spin in Europese 
autotoeleveringsindustrie  

Begin mei inaugureerde Subaru 
haar nieuwe design- en product-
ontwikkelcentrum in Barcelona. 
Het betreft Subaru's eerste 
vestiging buiten Japan en de 
Verenigde Staten van een 
dergelijk R&D centrum. De 
nieuwe installatie waar zeker 12 ingenieurs en 
ontwikkelaars werkzaam zullen zijn, heeft ruim € 1,8 
mln gekost. De komst van Subaru naar Barcelona is 
het zoveelste bewijs van de kracht van Barcelona en 
Catalonië in het aantrekken van buitenlandse 
investeringen in de auto(motive)sector.  
In de afgelopen jaren zag Barcelona en omgeving 
reeds de komst van succesvolle ontwikkelcentra als het 
Volkswagen Design Centre; het Nissan Technical 
Centre; het VOLVO Group Design Spain en het reeds 
langer bestaande Centro Técnico de Seat. 
In de Spanje automotive sector (toelevering) werd in 
2002 voor € 25,1 mld aan omzet geboekt, iets meer 
dan de helft werd geëxporteerd. De sector groeit 
jaarlijks tussen de 3 en 5%. Vanwege de opkomst van 
goedkope productiecentra in Oost-Europa kunnen 
Spaanse en buitenlandse producenten in Spanje steeds 
moeilijker op prijs concurreren. De verschuiving naar 
hogere kwaliteit en sterk innoverende onderdelen voor 
autoproductie zijn een bewijs van de dynamiek die de 
sector kenmerkt.  
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons 
kantoor in Barcelona, dhr Sven Kallen, via e-mail: 
automotive@transfer-lbc.com.  
 

Spanje: milieukansen 

In vorige nieuwsbrieven werd reeds regelmatig melding 
gemaakt van marktkansen voor Nederlandse 
leveranciers van (schone)milieutechnologie. De 
Spaanse belangstelling richt zich met name op 

preventieve oplossingen ten aanzien van water- en 
energiebesparing, waterzuivering, afval en emissies 
(Volatiele Organische Componenten). Recent is de 
door Transfer uitgevoerde studie ‘Schone 
Technologie Spanje’ gepubliceerd door de EVD.  
Het rapport is verkrijgbaar voor slechts € 50 en 
beschrijft de omvang van de markt, subsectoren en 
meest interessante kansen voor Nederlandse 
toeleveranciers van innoverende en kosteffectieve 
milieutechnologie. Voor meer informatie kunt u 
terecht bij: www.evd.nl/Marktrapporten. 
 

Milieuflitsen 

• 

• 

• 

De erosieproblemen door sterke verdroging 
hebben in Spanje alarmbellen doen afgaan. Na 
analyse van het orgaan 'Programa Nacional contra la 
Desertización' blijkt dat ruim 1/3 van Spanje's 
oppervlak in sterk tot zeer sterke mate met erosie 
bedreigd wordt. De provincies die het snelst 
'verwoestijnen' zijn Murcia, Comunidad Valencia, 
Canarische Eilanden, en Andalusië. Ook gebieden 
met veel industriële activiteiten (Madrid, Barcelona) 
krijgen in toenemende mate te maken te verdroging. 
Het Programma heeft een budget van € 18,5 mln 
waarmee projecten in bosbouw, landbouw en vee-
teelt zullen worden gefinancierd. Innovatieve 
oplossingen tegen erosie zijn in Spanje welkom. 

De Spaanse markt voor biobrandstoffen is sterk 
aan het groeien. Door de in april genomen Europese 
besluiten inzake het groener maken van 
brandstoffen, geven de branche een directe impuls. 
Momenteel bouwt Europees marktleider Abengoa aan 
een derde fabriek in Salamanca voor ethanol met 
een capaciteit van 200 mln liter. Na het mengen met 
benzine wordt de zogenaamde bioethanol via het 
netwerk van partner CLH door Spanje 
gedistribueerd. De Europese doelstelling is dat in 
2005 2% van alle verkochte brandstof het keurmerk 
'bio' moet dragen, in 2010 moet dat 5,75% zijn. 

Spanje staat in de top 3 van de wereld qua 
windenergiecapaciteit. In 2002 was er volgens de 
Europese sectororganisatie Eufores 4.144 MW aan 
capaciteit geïnstalleerd in Spanje, een verhoging van 
bijna 28% ten opzichte van 2001. De ranglijst wordt 
aangevoerd door Duitsland (12.000 MW) en de 
Verenigde Staten (4.800 MW).  
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• De globalisering in de sector voor windenergie laat 
ook in Spanje zijn sporen na. De sector van fabrikanten 
van windmolens is sinds begin juni sterk 
geconsolideerd door de overname van Made door 
Gamesa. Marktleider Gamesa, gevestigd in Baskenland 
is voor 40% in handen van het Deense Vestas. Door de 
overname van Made (was eigendom van energie-
producent Endesa) is het nieuwe Gamesa goed voor 
ruim 12% van de wereldwijde productie in 
windenergie-installaties. 
 

NUON groeit door in Spanje 

Eind mei verkreeg NUON Espaqa (via dochter DESA) de 
toezegging van het Andalusische milieusecretariaat dat 
de milieu-impactstudie voor een nieuw windmolenpark 
in Osuna positief is afgerond. Het betreft het eerste 
park dat in de provincie Sevilla gebouwd zal worden. 
De installatie met een capaciteit van 14,45 MW gaat 
gepaard met een investering van € 17 mln. Alleen de 
bouwvergunningen van lokale gemeenten moeten nu 
nog worden goedgekeurd, NUON verwacht dat dit 
binnen korte tijd zal gebeuren. Sinds de overname van 
DESA in 2001, waar we indertijd reeds over berichtten 
in deze nieuwsbrief, bouwt NUON aan een sterke 
marktpositie in Europa’s tweede windenergiemarkt.  
 

De Spaanse beveiligingssector groeit sterk 

De vraag naar beveiligingsdiensten 
en –producten in Spanje blijft 
toenemen. In 2002 factureerde de 
sector meer dan € 2,75 miljard en 
beleefde een groei van 14% ten 
opzichte van het jaar daarvoor, 
een bevestiging dat deze sector 
zich goed ontwikkelt. De 

beveiligingssector wordt verdeeld over drie type 
activiteiten: bewakingsdienst, beveiligingssystemen en 
waardetransporten. De subsector systemen lijkt erg 
interessant aangezien deze sector, zowel voor 
particulieren als bedrijven, het sterkst is gegroeid. 
Deze subsector zette in 2002 ruim € 400 miljoen om, 
een stijging van 24% ten opzichte van 2001.  
De sterke groei van de branche en de stijgende vraag 
naar meer geavanceerde en innovatieve beveiligings-
systemen in Spanje, biedt Nederlandse producenten 
van gespecialiseerde diensten en producten 
interessante exportkansen! 
 

Lucht- en ruimtevaartsector in beweging 

In 2001 zetten de Spaanse bedrijven in de lucht- en 
ruimtevaarsector ruim € 2,7 mld om. Belangrijke 
impulsen vormen o.a. het Europese satellietproject 
Galileo, de ontwikkeling van de Airbus A380 en de 
toelevering van diverse (simulatie)software en 
gespecialiseerde producten als raket- en vliegtuig-
motoren. De sterkste regio blijft Madrid met 55% van 
de omzet, gevolgd door het Baskenland met 25%, 
Andalusië met 16% en Catalonië met 2,7%. De 
Catalanen zijn druk bezig met een inhaalslag en 
hebben diverse regionale subsidie- en promotie-
programma's alsmede de ambitieuze sectororganisatie 
Baie tot hun beschikking. 

Spaanse bedrijven in deze sector beschikken meestal 
over eigen R&D-afdelingen, maar zijn continu op 
zoek naar buitenlandse partners voor gezamenlijke 
product- marktontwikkeling. Ook in het kader van 
het recent gelanceerde zesde kaderprogramma van 
EU-innovatiepromotie, waarin voor het totale 
Europese lucht- en ruimtevaartonderzoek € 1.075 
mld te verdelen valt, is men op zoek naar geschikte 
Europese partners om gezamenlijke projecten op te 
zetten. Interessant voor uw organisatie? Mail ons 
voor meer informatie: aerospace@transfer-lbc.com.  
 
 

 
 

PORTUGAL 

 
 

Gokje wagen  

Casino’s in Portugal trekken meer en meer 
bezoekers aan. Dit blijkt uit het positieve rapport 
van de Algemene Inspectie van Kansspelen. De 
omzet van deze 8 casino’s in Portugal bedroeg in 
2002 maar liefst € 311,6 mln. Dat is 9,2% meer dan 
in 2001. Casino’s die onder de Estoril Sol groep 
vallen, hebben een aandeel van 60% in deze markt. 
De daaropvolgende groep, Solverde, heeft 4 casino’s 
tot zijn bezit groeide in 2001 sterk. Alleen het casino 
Funchal op Madeira maakte in 2001 geen winst.  

 

 

Superretourtje 

Om sneller van Lissabon naar Porto te kunnen 
reizen, zal er een nieuwe spoorlijn worden gebouwd 
die gerealiseerd zal zijn tussen 2010 en 2012. De 
kosten van deze spoorlijn zijn geraamd op € 2,5 mld. 
De totale kosten, dat wil zeggen inclusief de 
verbinding van Lissabon naar Madrid, lopen op tot 
€ 6 mld. De onderhandelingen over dit project 
moeten echter vóór 2006 gesloten zijn om mee te 
profiteren van de financiële steun van de EU. Het 
doel van de hogesnelheidslijn is dat er 40% van al 
het autoverkeer aangetrokken moet worden tussen 
de 2 grote steden. Dit percentage staat gelijk aan 
1,5 tot 2 mln passagiers per jaar. Momenteel reist 
slechts 10% met de trein.  
 

Saúde! (Proost!) 

Het nationale biermerk Sagres heeft pas geleden een 
nieuwe outfit gekregen. Men hoopt door deze 
strategie de in 1989 verloren toppositie in de markt 
terug te heroveren. Momenteel heeft Sagres 34% 
marktaandeel. Tegenstrever Superbock, heeft een 
marktaandeel van 42%.  
Central de Cervejas, de distributeur van Sagres 
hoopt met een investering van € 45 mln tot 2006 de 
toppositie terug te halen. Een probleem hierbij zijn 
de steeds groter wordende restricties op reclame 
voor alcoholische producten.  
Sagres heeft qua export wel een sterke positie. 
Tevens heeft Central de Cervejas een leidende 
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positie op het gebied van mineraalwater met het merk 
‘Luso’. De onderneming had in 2002 een omzet van 
ruim € 290 mln. Concurrent Unicer, distributeur van 
biermerk Superbock, water, frisdranken en koffie, zit 
onder-tussen niet stil. Op het Expoterrein van Lissabon 
werd in 2000 het restaurant ‘A República das Cervejas’ 
(de bierrepubliek) geopend. Het restaurant is opgezet 
door Food & Beverage, zelf weer 100% in handen van 
Unicer. Sinds deze formule een groot succes werd zijn 
nog eens 15 restaurants geopend op franchisebasis.  
 

Vooruitzichten IT 

International Data Corporation (ICD) verwacht dat de 
Portugese IT-markt in 2003 weer zal aantrekken. Er is 
meer behoefte voor software en dienstverlening in 
2003 en 2004 dan voor hardware. In 2001 en 2002 liet 
de IT-dienstverlening een stabiele groei zien van 
respectievelijk 8,9 en 7,1%. Voor pc’s wordt een 
omzetstijging verwacht van 6,6%. Laptops werden 
zeer goed verkocht. Terwijl de omzet van pc’s in 2002 
een daling liet zien van 10%, steeg de omzet van 
laptops met maar liefst 14,4%. Deze positieve voor-
spellingen nemen niet weg dat de Portugese IT-markt 
in 2002 een negatieve groei vertoonde van 4,9%, 
terwijl de IT-omzet in de overige landen van West-
Europa met slechts 1,4% achteruitging.  
 

Nieuwe investeringen voor energiemarkt 

Tot 2006 gaat Portugal nog ongeveer €500 mln 
investeren in de voltooiing van een groot aardgas-
project. Transgás en de 6 regionale distributiebedrijven 
richten zich momenteel op de voltooiing van de 
deelprojecten, aangezien het grootste deel van de 
infrastructuur is aangelegd. Het aardgasproject is 6 
jaar geleden van gestart en heeft tot nu toe € 1,5 mld 
gekost. De toekomst van deze deelmarkt is eveneens 
afhankelijk van het herstructureringsmodel dat op dit 
moment voor de hele energiesector wordt ontwikkeld. 
Naar verwachting zal jaarlijks tussen de 5,2 en 6,1 mln 
m³ gas worden verkocht tegenover 3 mln m³ in 2002.  
 

 
 

LATIJNS-AMERIKA 
 

 
 

Latijns-Amerika bruist 

Na enkele jaren van stagnatie in sommige Latijns-
Amerikaanse landen lijkt er eindelijk verbetering op te 
treden. Er is een groei van 2% voorspeld voor het 
continent. Het belangrijkste economische integratie-
proces op het continent vindt plaats binnen Mercosur, 
dat bestaat uit Brazilië (goed voor 78% van Mercosur’s 
BNP), Argentinië (19,5%), Paraguay en Uruguay. 
Bolivia en Chili zijn geassocieerde leden.  
Het overgewicht van Brazilië is door de economische 
crisis in Argentinië nog verder vergroot, waardoor de 

kritiek van de kleinere leden op het functioneren van 
Mercosur is toegenomen. Er zijn nog talloze non-
tarifaire handelsbelemmeringen en het buitentarief is 
volgens velen te hoog en vooral bedoeld ter 
bescherming van de Braziliaanse industrie. Ondanks 
deze onvolkomenheden treedt Mercosur in 
internationale fora op als één economische blok.  
Vorig jaar kwam de economie van Argentinië 
praktisch tot stilstand. Pas in de 2e helft van dat jaar 
werd er weer geleefd. Er vindt groei plaats in de 
importvervangende industrie, zoals schoeisel, textiel 
en de metaalverwerkende, en auto-industrie en de 
goed draaiende exportsectoren landbouw & voedsel-
verwerking, papier, olie- en petrochemie, staal en 
aluminium. Voor de verdere toekomst zal er veel 
afhangen van de nieuwe president. Verder is er 
behoefte aan investeringsproducten en 
technologische kennis in alle eerdergenoemde 
sectoren. Als laatste is de verbetering van de 
logistiek en de ICT-sector, met de ontwikkeling van 
software een interessante mogelijkheid. Nederlandse 
ondernemers kunnen inspringen op de positieve 
band tussen Argentinië en Nederland. Deze band zal 
nog versterkt worden door het kind dat het 
koninklijke echtpaar in 2004 verwacht. 
De Braziliaanse markt begint open te gaan, terwijl 
de industrie bezig is zich in technologische zin op te 
werken tot wereldniveau. Dat houdt in dat er vooral 
mogelijkheden liggen voor de levering van 
kapitaalgoederen en hoogwaardige componenten, in 
het bijzonder in de sectoren voedselproductie en –
verwerking, energie, milieutechnologie, sanitaire 
voorzieningen, olie en aardgas. Daarnaast is er 
interesse voor toelevering, consultancy en 
automatisering in de meeste industriële sectoren en 
in de agro-industrie, energie, milieu, transport en 
logistiek. Binnen het laatste thema gaat het met 
name om luchthavens, zeehavens en binnenvaart.  
De Chileense economie heeft de crisis goed 
doorstaan. Chili heeft in het moeilijke jaar 2002 de 
basis gelegd voor een gezonde toekomst door een 
associatie- en vrijhandelsverdrag te tekenen met de 
EU; ook met de VS heeft het over zo’n verdrag 
overeenstemming bereikt. Na Brazilië, Mexico en 
Argentinië is Chili voor Nederland de 4e Latijns-
Amerikaanse markt, wat vooral op rekening komt 
van de directe investeringen. De belangrijkste 
mogelijkheden die men ziet, betreft het milieu, 
afvalverwerking, landbouwtechnologie, medische 
apparatuur, transport en informatietechnologie. 
 

Aanschaf 2e-hands machines mogelijk 

Nu het steeds beter gaat met de economie in 
Argentinië, neemt de industriële activiteit toe, vooral 
de vraag naar kapitaalgoederen. Voor de aanschaf 
hiervan is Argentinië helaas nog afhankelijk van het 
buitenland; de waardevermindering van de peso 
vormt hierbij een probleem voor Argentijnse 
bedrijven. Om de bedrijven te ondersteunen, heeft 
de regering, naast de stimuleringsmaatregelen die al 
bestaan voor nieuwe machines, tijdelijk het nultarief 
voor 2e-hands machines ingesteld. De goederen 
moeten dan wel deel uitmaken van een 
investeringsproject. De resolutie geldt vooralsnog tot 
30 juni van dit jaar. Verlenging zal afhangen van de 
nieuwe president Kirchner.  
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Goede perspectieven voor de Braziliaanse 
economie op de middellange en lange termijn 

De Braziliaanse economie zal dit jaar een beperkte 
groei vertonen. Met een reële (!) rente van meer dan 
15%, slechte productie- en consumptiecijfers en een 
hoge werkloosheid ziet het jaar 2003 er somber uit. 
Naar verwachting zal het Bruto Binnenlands Product 
(BBP) dit jaar slechts 1,6% (bron: IPEA) groeien. 
 
De economische verwachtingen voor 2003 gaan uit 
van een somber scenario, maar er glooit hoop aan 
de horizon op middellange en lange termijn. 
 
Hoewel de private sector begin 2003 blijk heeft 
gegeven van de nodige terughoudendheid in 
verband met wereldwijde economische 
onzekerheid en de nieuwe Braziliaanse regering, 
hebben diverse ondernemingen reeds aangekondigd 
ambitieuze investeringsplannen te hebben voor 2004-
2005. Eind juni 2003 hadden diverse grote 
ondernemingen alleen al bekend gemaakt de komende 
jaren US$ 10 miljard in Brazilië te gaan investeren. In 
de onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de 
door grote ondernemingen geplande investeringen. 
 
 

Onder-
neming 

Investerings-
bedrag mln $ 

Aanwending 
investering 

Alcoa 2.700 Nieuwe fabriek 
Aracruz 1.900 Nieuwe fabriek 
Arcelor 1.400 Uitbreiding 

bestaande fabrieken 
Petrobras 1.200 Uitbreiding gasnet 
Fiat 1.100 Investeringen in 

bus- en autofabriek 
Toyota 500 Nieuw model 
Iberostar 300 Ontwikkeling 

onroerend goed 
Peugeot 250 Algemene 

investeringen en 
nieuw model 

V&M do Brasil 100 Uitbreiding 
Volvo 100 Uitbreiding 
Yamaha 100 Nieuwe montagelijn 
Bron: Forbes  
 
 

Daarnaast hebben diverse 
middelgrote ondernemingen 
investeringen ten bedrage van 
2,2 miljard US dollars 
aangekondigd voor 2004. De 
totale geplande investeringen 
overtreffen in belangrijke mate 
de verwachtingen van de 
Braziliaanse Centrale Bank en 
de Braziliaanse overheid. De 
geplande investeringen zullen 
de Braziliaanse economie een 
belangrijke impuls geven. 
 
 

 

Naar verwachting zullen de Amerikaanse en 
Europese economie in 2004 aantrekken, wat een 
positief effect zal hebben op de Braziliaanse 
economie. In het recente gesprek tussen de 
Braziliaanse president Lula en de Amerikaanse 
president Bush is gesproken over de realisatie van 
de vrije handelsverdrag tussen Noord- en Zuid-
Amerika in 2005.  

 
Ook de besprekingen tussen 
de Mercosul en de Europese 
Unie over handelsbarrières en 
de rondetafelgesprekken van 
de WHO (Wereld Handels 
Organisatie) lopen voor-
spoedig. Duidelijk is dat het 
belang van Brazilië in de 

internationale handel de komende jaren toe zal gaan 
nemen. De ondernemingen die nu investeren 
anticiperen op deze ontwikkeling en zullen de 
Braziliaanse economie een belangrijke impuls geven.  
 
Om de groeiverwachtingen voor de Braziliaanse 
economie waar te kunnen maken, zullen de nodige 
investeringen in de infrastructuur (energiesector, 
wegen, havens, communicatie) moeten worden 
gedaan. Alleen met een up-to-date infrastructuur zal 
een duurzame groei van de Braziliaanse economie 
mogelijk zijn. De overheid heeft met het IMF een 
overschot van 4,25% van het BBP afgesproken; een 
deel van de investeringen in de infrastructuur zal 
dan ook uit de private sector moeten komen. De 
private sector zal alleen bereid zijn te investeren in 
bijvoorbeeld de energiesector indien deze sector 
voldoende gereguleerd is en eventuele investeringen 
voldoende gegarandeerd zijn. 
 
Brazilië zal om minder afhankelijk te worden van 
buitenlandse investeringen en van het IMF een 
duidelijk en succesvol export beleid moeten 
ontwikkelen en implementeren. Specialisten schatten 
dat er voor een grotere onafhankelijkheid handels-
overschotten nodig zijn van circa $ 20 miljard op 
jaarbasis (2002: $ 18 miljard). Voor 2003 wordt een 
handelsoverschot van $ 17,2 miljard verwacht. 
 
Tot eind mei bedroegen de directe buitenlandse 
investeringen $ 3,3 miljard en was het Braziliaanse 
handelsoverschot $ 8 miljard. In 2002 was 
Nederland de grootste buitenlandse investeerder in 
Brazilië. Het Nederlandse aandeel in de directe 
buitenlandse investeringen is verdubbeld en bedroeg 
in 2002 18%. Het grote aandeel van de Nederlandse 
investeringen in Brazilië wordt mede veroorzaakt 
door de gunstige belastingfaciliteiten die Nederland 
heeft voor ondernemingen die in het buitenland 
investeren. Het merendeel van de investeringen 
vindt plaats in de dienstensector. 
 
 
Voor meer informatie over marktkansen voor uw 
organisatie in Brazilië, kunt u contact opnemen met 
ons kantoor in São Paulo: 
dhr Carsten van Overbeeke 
e-mail: carsten@transfer-lbc.com. 
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Nieuwsflitsen Brazilië 

• Verwacht wordt dat op 11 juli de Braziliaanse 
luchtvaartmaatschappijen VARIG en TAM officieel 
hun fusie bekend maken. Hoewel de fusie mede 
onder pressie van de overheid tot stand is 
gekomen, heeft minister José Viegas reeds 
aangegeven dat er geen sprake van kan zijn dat 
de onderneming een staatsonderneming wordt. 
Wel zal de Braziliaanse ontwikkelingsbank BNDES 
een overbruggingskrediet van in totaal circa 700 
miljoen Reais verstrekken. 

• Soja blijft het belangrijkste Braziliaanse export 
product. In het eerste semester is er voor $ 2,2 
miljard (150% meer dan in 2002) aan soja 
geëxporteerd. De sojaprijs is in 2003 met 9,04 % 
(in US dollars) gestegen. 

• Op 29 juni is er in Brazilië een tariefsverhoging 
van gemiddeld 28,75% doorgevoerd in de tarieven 
van het telefoonverkeer. In meerdere staten zijn 
juridische processen gestart om de 
tariefsverhoging ongeldig te maken. Naar 
verwachting heeft de tariefsverhoging een inflatoir 
effect van 0,5 %. 

• In juni was er sprake van een record deflatie van 
1% (IGP-M), in de index die in 1989 is 
geïmplementeerd. 

• Tegen de voorstellen van de regering voor de 
hervorming van het pensioenstelsel is veel 
weerstand. Met name ambtenaren protesteren 
tegen de hervormingen die hun pensioen-
faciliteiten in belangrijke mate aantasten. Ook bij 
parlementariërs die de regering steunen, is veel 
weerstand tegen de hervormingen.  

• Volgens Datafolha heeft president Lula da Silva na 
6 maanden geregeerd te hebben de steun van 
42% van de Braziliaanse bevolking. Voormalig 
president Cardoso had na 6 maanden geregeerd te 
hebben de steun van 40% van de bevolking. 

• Embraer bereidt zich voor om in samenwerking 
met Lockheed Martin mee te dingen naar de 
levering van 12 (inspectie) vliegtuigen aan de 
Amerikaanse luchtmacht. Het gaat om een 
contract van circa $ 600 miljoen. 

• Volkswagen Brazilië heeft in 2003 de export van 
vrachtwagens en bussen reeds verdubbeld in 
vergelijking met het voorgaande jaar. De 
vrachtwagens en bussen zijn geëxporteerd naar 
Afrika, Zuid-Amerika, het Caribische gebied en het 
Middenoosten. 

• In juni is voor het eerst dit jaar de basisrente 
(SELIC-rate) verlaagd naar 26% op jaarbasis. 

• De Braziliaanse regering legt momenteel de laatste 
hand aan een nieuw model voor de energiesector. 
Naar alle waarschijnlijkheid zal de overheid in het 
nieuwe model een actievere rol krijgen, zal er 
planmatiger worden gewerkt en zal er minder aan 
de markt worden overgelaten. Het nieuwe model 
zal eind juli gepresenteerd worden en in 2004 
geïmplementeerd worden. Wel zal er tot begin 
2006 een overgangsregime zijn. De “vrije” 
energiemarkt, M.A.E., zal gedurende het 
overgangsregime nog actief zijn. Onduidelijk is wat 
de rol van M.A.E. zal zijn na 2006 en of er 
überhaupt nog sprake is van de M.A.E. na 2006. 
De komende jaren zal er veel moeten worden 
geïnvesteerd in de energie infrastructuur, wat 
volop kansen biedt voor het Nederlandse 
bedrijfsleven. 

Succes als levensdoel  

Chili was ooit één van de arme 
koloniën van het Spaanse rijk en 
nu is de bevolking trots dat ze 
Chili zien als de uitvalbasis voor 
multinationals. De Brits-
Nederlandse multinational 

Unilever heeft aangekondigd dat ze in juli haar 
hoofdkantoor uit de VS naar Santiago verplaatst. 
Afgelopen 2 jaar gingen andere multinationals 
Unilever voor. De reden hiervoor is dat Chili een 
eiland van stabiliteit is op een verder woelig 
continent. De telefoon functioneert goed, de wegen 
zijn goed begaanbaar en de inflatie is onder controle.  
Ondanks dat Chili dit jaar geteisterd wordt door een 
politiek corruptieschandaal, geldt het nog steeds als 
het eerlijkste land van Latijns-Amerika.  
 

Mexico leent weer in euros 

Mexico presenteerde zich begin juni op de 
internationale obligatiemarkten met een succesvolle 
euro-lening. Het was de eerste sinds maart 2001. De 
titels hebben een looptijd van 10 jaar en dragen 
5,57% rente. In totaal is er ruim € 750 mln 
opgehaald. Het geld wordt onder andere gebruikt om 
oude Duitse Mark leningen terug te betalen.  
De appreciatie van de € ten opzichte van de $ en de 
stabiliteit van de Europese munt, zijn de 
hoofdredenen van het succes volgens emissie-
begeleiders Citigroup en Deutsche Bank. De bonds 
zijn daarnaast aantrekkelijk omdat Mexico sinds kort 
kan buigen op kredietratio’s van de drie grootste 
partijen. Moody’s waardeert Mexico’s schulden op 
Baa2, Standard & Poor's en Fitch Ratings waarderen 
op BBB-. Hoewel dit een niet zeer hoge waardering 
betreft, geeft het wel aan dat de schuldenlast vanuit 
een stabiel perspectief wordt bezien.  
De herstructurering van de Mexicaanse schuldenlast 
is een belangrijk onderdeel van het beleid van de 
regering Fox en wordt met succes uitgevoerd.  
 

Dutch Design in Mexico stad 

De expositie Dutch Design is nu 
ook te bewonderen in de Galería 
Mexicana de Diseño in Mexico 
Stad. De tentoonstelling, die vorig 
jaar reeds plaatsvond in New York 
en Los Angeles en tot en met 20 
juni te bewonderen zal zijn in de 
Galería, bestaat uit ontwerpen van 
Nederlands meest gerenommeerde 
designers en designbedrijven. De 

opening in Mexico stad werd door 550 mensen 
bijgewoond en kan als een groot succes worden 
beschouwd. De reactie van de aanwezigen was erg 
positief en al tijdens de opening kwam de verkoop 
van de producten goed op gang. Reforma, het 
grootste dagblad in Mexico schreef over de 
tentoonstelling: “In de Galería Mexicana de Diseño 
wordt het nieuwste op gebied van Nederlands design 
gepresenteerd. De ontwerpen tonen een perfecte 
combinatie van vernieuwing en spontaniteit.”  
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Beenhakker terug naar de warmte 

De 60-jarige Leo Beenhakker, technisch directeur bij 
Ajax, verlaat zijn luxueuze kantoor in Amsterdam 
Arena voor een leven op de Mexicaanse vulkaan bij 
América. Zijn loopbaan bracht hem al naar SV Epe, Go 
Ahead, Veendam, Cambuur, weer Go Ahead, 
Feyenoord, Ajax, Grasshoppers, América, Istanbulspor, 
Guadalajara, Vitesse, Feyenoord en weer Ajax. Hij was 
ook bondscoach van Oranje en Saudi-Arabië. Bij 
América werd Beenhakker om onduidelijke redenen 
ontslagen toen die club koploper was, maar de indruk 
die hij achterliet is 8 jaar later blijkbaar niet vergeten. 
Beenhakker heeft een contract getekend voor 2 jaar.  
 

Lactosevrije producten in trek 

De afgelopen jaren is de omzet van lactosevrije 
producten in Colombia sterk gestegen. In 2002 was de 
groei 53%, terwijl de omzet in 2001 met 106% steeg. 
Deze groei komt doordat een groot deel van de 
bevolking lactose niet kan verdragen. Met behulp van 
promotiecampagnes worden de artsen en consumenten 
overtuigd van de voordelen van nieuwe, lactosevrije 
producten. Op dit moment hebben deze producten 
Colombia een marktaandeel van 7% in de zuivelsector. 
Het marktaandeel van ‘gewone’, volle melkproducten 
komt uit op 70%, dat van halfvolle producten op 12% 
en dat van magere producten op 9%.  
De markt voor lactosevrije producten wordt bepaald 
door zowel lokale als multinationals. Er zijn nu 8 
verschillende merken verkrijgbaar. Deze producten zijn 
ongeveer 40% duurder dan de ‘gewone’ 
melkproducten. Het verschil wordt minder, want de 
bedrijven willen de doelgroep met een lagere 
koopkracht bereiken.  
 

Geselecteerde weblinks 

• www.ibge.gov.br Braziliaanse centraal bureau voor 
statistiek. De meest recente informatie over dit 
land (Spaans, Engels) 

• www.clarin.com alles wat u wilt weten over de 
laatste nieuws in Brazilië en andere landen 
(Spaans, Engels, Portugees) 

• www.noticias.nl platform van Latijns-Amerika in 
Nederland 

• www.surdelsur.com informatieve website van 
Argentinië (Spaan, Engels) 

 
Bronnen: o.a. The Economist, Business Monitor International, 
Business Week, EVD, Cinco Días, El País, Clarin, Latin Trade, 
World Bank, InterAmerican Development Bank, Financial 
Times, de Volkskrant, de Bedrijvendatabank.  
 
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 
newsletters, website or any materials contained on it.  
Transfer Latin Business Consultancy makes no warranties or 
representations that the materials on this website are error-
free, or that they are fit for any particular purpose or 
requirements. 

Transfer Nieuws 

AGF-Totaal 2003 
Al enkele maanden houdt TRANSFER zich 
volop bezig met het werven van 
agrarische bedrijven voor de beurs die 
in september plaats zal vinden. Deze 
handelsbeurs is de meest belangrijkste 
en internationale in Europa, 
gespecialiseerd in verse groente en 
fruit. Deze vindt plaats in Ahoy van 15 to
september. De afgelopen editie 2001 trok de beurs 
ruim 500 deelnemers uit 43 verschillende landen en 
ruim 30.000 bezoekers. Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met agf@transfer-lbc.com

t en met 17 

 of 
bezoek de website van AGF: www.agftotaal.nl.  
 
Costa Rica 

bsite kunt u een artikel lezen over de 

ortugal 
de vorige nieuwsbrief heeft kunnen lezen, 

Op onze we
sectorstudie naar de marktkansen voor ‘renewable 
energies’ in Mexico. Deze vorig jaar uitgevoerde 
studie focust o.a. op de kansen voor biomassa. Deze 
zomer zal TRANSFER een nieuwe sectorstudie uit-
voeren op het gebied van bio-energie en de kansen 
voor Nederlandse toeleveranciers, dit keer in Costa 
Rica. De studie zal uitgevoerd worden in 
samenwerking met BUN-CA uit Costa Rica en zal 
naast het land tevens andere Centraal-amerikaanse 
landen beschrijven. Wij houden u op de hoogte! 
 
P
Zoals u in 
is Transfer bezig met de landenmissie voor actuele 
marktkansen is dit land, in samenwerking met de 
Kamer van Koophandel Rotterdam. Een aantal 
Nederlandse bedrijven uit verschillende sectoren 
heeft zich ingeschreven. Begin juli brengen de 
Nederlandse ondernemingen een bezoek aan 
zorgvuldige geselecteerde partners in Portugal. Voor 
meer informatie: portugal@transfer-lbc.com.  
 

TRANSFER Latin Business Consultancy 

Al sinds 1996 is TRANSFER toonaangevend in het 

ls partner van o.a. EVD, KvK, brancheverenigingen, 

oor meer informatie kunt u contact opnemen met 

bieden van exportondersteuning aan Nederlandse 
ondernemingen die marktkansen willen benutten in 
de Spaans- en Portugeestalige landen van Europa en 
Latijns-Amerika. Dit doen we vanuit onze kantoren in 
Barcelona, São Paulo en Rotterdam. 
 
A
Nederlandse Ambassades & Consulaten én uiteraard 
het bedrijfsleven, verrichten wij lokaal markt-
onderzoeken, partnerselecties, handelsmissies en 
sectorstudies in de sterk opkomende markten van 
Spanje, Portugal, Argentinië, Brazilië, Chili en 
Mexico. 
 
V
Irma van Dijk (irma@transfer-lbc.com)  
 
H
info@transfer-lb
www.transfer-lbc.com  

 Tel.: 010 - 478 07 60
Fax: 010 - 221 53 73 
Postbus 19229, 3001 B

oofdkantoor: 
c.com  

tterdam E  Ro
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