
 

 

Highlights Brazilië:   

 Brazilië heeft met haar 200 miljoen inwoners met afstand de grootste medische markt van 

Latijns-Amerika. De totale marktomvang werd in 2011 becijferd op maar liefst US$ 4.034 

miljoen; 

 De import van technologie groeide in de periode 2005-2009 met gemiddeld 21% per jaar en 

bedroeg in 2011 US$ 2,6 miljard. Goede perspectieven bestaan er voor high-tech apparatuur die 

lokaal niet geproduceerd wordt. Europa en de VS zijn samen goed voor een importmarktaandeel 

van circa 70%; 

 Brazilië heeft na de VS de grootste private zorgverzekeringssector van de Americas. De 

explosieve groei in de afgelopen jaren heeft geleid tot de vraag naar betere medische zorg en 

uitrusting; 

 Toonaangevende concerns als GE Healthcare en Philips Healthcare hebben in de afgelopen vijf 

jaar miljoeneninvesteringen gedaan in hun eerste productievestingen in Brazilië. 

 

 

Highlights Colombia: 

 De totale marktwaarde voor medische apparatuur werd in 2011 geschat op US$ 864 miljoen, 

waarvan ruim 85% werd geïmporteerd;  

 De groeipotentie is - met 15-20% per jaar - groot; 

 Vijf van de twintig beste ziekenhuizen en klinieken van Latijns-Amerika zijn gevestigd in 

Colombia; 

 De private sector wordt als stabieler gezien dan de publieke sector, maar de Colombiaanse 

overheid neemt gedegen maatregelen om die situatie te veranderen;  

 Met een naderend vrijhandelsakkoord tussen de EU en Colombia is de verwachting dat Europa 

substantieel marktaandeel zal gaan winnen ten opzichte van de VS. 

 

 

Highlights Argentinië: 

 De totale marktomvang voor medische apparatuur bedroeg naar schatting US$ 802 miljoen in 

2011, waarvan circa 70-75% werd geïmporteerd. Als belangrijkste leveranciers werden de VS, 

Duitsland en Japan vermeld; 

 Het land heeft zich sterk hersteld van de crisis in 2002. In de nasleep daarvan is een medium-

tech medisch-technologische industrie ontstaan. Deze Argentijnse bedrijven staan open voor 

samenwerking met hoogwaardige en innovatieve buitenlandse fabrikanten; 

 Argentinië vergrijst aanmerkelijk sneller dan andere landen in de regio. Het aantal 65+ers 

bereikte in 2011 de 4,5 miljoen inwoners. 

 

 

Highlights Chili: 

 Chili is een van de meest stabiele en welvarende landen van Zuid-Amerika, hetgeen zich uit in 

hoge medische uitgaven per capita; 

 De totale markt voor medische apparatuur en uitrusting kwam in 2011 neer op US$ 495 miljoen; 

 De lokale productie is zeer beperkt, waardoor Chili zeer afhankelijk is van import; 

 Net als in de eerder besproken landen worden er diverse nieuwe ziekenhuizen gebouwd en 

bestaande ziekenhuizen gemoderniseerd. Voor een periode van vijftien jaar worden diverse 

concessies verleend volgens het DBOT-model (Design-Build-Operate-Transfer). 


