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Inleiding 
 Peru Colombia 

Aantal inwoners 29,5 miljoen (schatting 2010) 46,3 miljoen (schatting 2010) 
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BBP 251.390 miljard US dollar 401.966 miljard US dollar 

President Ollanta Humala Juan Manuel Santos 

Valuta Nuevo Sol (PEN) Peso (COP) 

 

Economische ontwikkeling Peru 

 De Peruaanse economie presteert al jaren beter dan die van haar buurlanden en behoort 

mondiaal zelfs tot de sterkste groeiers. In 2008 behaalde het land, voor het tweede jaar op 

rij, een groei van meer dan 9% (2007: 9%; 2008: 9,8%). Hiermee was het land procentueel 

gezien de sterkste groeier van het continent. Deze groei heeft geleid tot een sterk 

toegenomen vraag naar producten uit Europa en de Verenigde Staten. Illustratief in dit kader 

was de groei van de Amerikaanse export naar Peru met 50% tot 6,2 miljard US dollar in 

2008. 

 In vergelijking met de buurlanden had Peru in 2009 economisch gezien geen al te slecht jaar 

met een groei van het bbp van 1,1%. Deze daling werd veroorzaakt door de mondiale 

economische crisis. Dat het groeipercentage toch nog positief was ondanks de dalende 

export, komt mede door het feit dat de export slechts 25% van het totale BNP omvat, de 

interne consumptie en de toenemende overheidsbestedingen hebben de klap verzacht. De 

Peruaanse economie is in 2010 aangetrokken en de economische groei kwam uit rond de 

8,8%. Voor 2011 wordt een economische groei van 7,0% verwacht. 

 Aan de basis van deze spectaculaire economische ontwikkeling liggen de 

marktgeoriënteerde hervormingen en privatiseringen in de jaren 90 van de vorige eeuw. 

Daarnaast zijn de maatregelen ter bevordering van de internationale handel (waaronder een 

groot aantal vrijhandelsakkoorden) en voor het aantrekken van investeringen die sinds 2001 

zijn genomen van grote invloed. Ook de hoge wereldprijzen voor mineralen (tot eind 2008) 

hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de economische vitaliteit. 

 De ook in de toekomst verwachte groei en stabiliteit is te danken aan grote investeringen en 

de toename van werkgelegenheid in exportgeoriënteerde industrieën, die op hun beurt weer 

een toename in private consumpties met zich meebrengen. Grote investeringen staan 

gepland in o.a. de aardgasverwerking, exportinfrastructuur, mijnbouw, snelwegen, 

havenontwikkeling en de exploratie van koolwaterstof.  

 De export vanuit Peru had in 2010 een geschatte waarde van 35,0 miljard US dollar. De 

geschatte import bedroeg 25,8 miljard US dollar. Belangrijke importproductgroepen in Peru 

zijn: mijnbouwtechnologie, landbouwmachines en -benodigdheden, voedselverwerkende en 

verpakkingsmachines, metaalmechanische producten, automotive componenten en 

vervoermaterieel, milieutechnologie, elektronische apparatuur, ICT, olie & gas equipment, 

medische technologie, consumentenproducten (retail food en non-food) en andersoortige 

machines voor toepassing in onder meer bouw, infrastructuur en industrie.  

 Naast het gunstige macro-economische klimaat, wordt de handel met Europa verder 

gestimuleerd door de verbeterde marktentree omstandigheden. Zo bereikten Peru en 

Colombia in het voorjaar van 2010 een akkoord met de EU voor het sluiten van een 

verregaand vrijhandelsakkoord. Door de overeenkomst hebben exporteurs (op termijn) vrije 

toegang tot elkaars markten, waaronder de industriële en landbouwproductie, visserij, 

diensten en investeringen. Ook bevat het verdrag een hoofdstuk over economische 

samenwerking en het bevorderen van de concurrentiekracht en innovatie, alsmede het 

faciliteren van technologieoverdracht.  

 In een onderzoek van de Wereldbank uit 2008 wordt Peru geclassificeerd als 58
ste

 (van de 

178 onderzochte landen) in termen van het gemak om zaken te doen in het desbetreffende 

land. Als belangrijkste barrières noemen exporteurs de aanwezige bureaucratie en het 

vinden van de juiste zakenpartners.  

 Nederlandse toeleveranciers genieten een goede naam in Peru en ook Colombia. Hun 



producten en diensten zijn veelal synoniem voor hoogwaardigheid.  
 
Economische ontwikkeling Colombia 

 In de periode van 2003 tot en met 2007 groeide de Colombiaanse economie onophoudelijk 

en jaarlijks gemiddeld met 5,9 procent. Aan deze groei lagen de toegenomen binnenlandse 

stabiliteit en zekerheid, de hoge grondstofprijzen en de marktgerichte hervormingen van 

president Uribe (o.a. in de olie en gas sector) ten grondslag. Deze economische bloei is in 

2008 (2,5%) en 2009 (0,4%) tot stilstand gekomen. 

 Toch kan Colombia beschouwd worden als één van de meest crisisbestendige economieën 

van het continent mede dankzij een monetair en fiscaal beleid dat de particuliere vraag 

ondersteunt en een sterk financieel systeem dat de basis vormt voor kredietherstel. Het 

investeringsniveau daalde in 2009 dan ook relatief gezien minder sterk dan in andere 

Latijns-Amerikaanse landen. Stimulerende maatregelen van de Colombiaanse overheid 

hebben geresulteerd in een economische groei van 4,2% in 2010. Voor 2011 wordt een 

economische groei van 5,5% verwacht.  

 De uitkomsten van de parlementsverkiezingen in maart 2010 en presidentsverkiezingen in 

juni 2010, waarin de huidige centrumrechtse regering haar machtspositie consolideerde, 

faciliteren een verdere continuering van het economisch beleid van de uitgetreden president 

Uribe. 

 De hoge inflatie waarmee Colombia in de eerste helft van de jaren negentig te kampen had, 

is al een aantal jaren onder controle. Door het strikte monetaire beleid van de Centrale Bank 

is de inflatie gedaald. Dit kwam doordat de Nationale Grondwet de Centrale Bank totale 

onafhankelijkheid verleende om een stabiel monetair beleid te garanderen, zonder 

inmenging van politieke belangen. In 2009 bereikte het inflatiecijfer (met 2%) zelfs het 

laagste punt in de afgelopen 55 jaar.  

 De export vanuit Colombia had in 2010 een geschatte waarde van 40,2 miljard US dollar. De 

geschatte import bedroeg 36,3 miljard US dollar. De voornaamste importproductcategorieën 

zijn grondstoffen en kapitaal- en consumentengoederen. Om de afhankelijkheid van de VS 

en Venezuela te verminderen, kijkt het land bewust naar Europa, Azië en Canada voor een 

diversificatie van haar handelspartners.  

 Het negatieve imago van Colombia behoort definitief tot het verleden. IMD riep het land in 

2009 uit tot de regionale leider op het gebied van ondernemerschap en hoogopgeleide 

aanwas op de arbeidsmarkt. De Wereldbank wees Colombia in 2010 aan als meest 

ondernemersvriendelijke land in Latijns-Amerika vanwege onder meer de aanwezige 

vrijhandelszones en fiscale voordelen.  
 

 
Kansrijke sectoren 

Onder andere de hiernavolgende sectoren zijn in zowel Peru als Colombia kansrijk en in belangrijke 
mate afhankelijk van import: 
 
 

Sector Ontwikkelingen per land 

Duurzame 
energie 

Peru 

 De Peruaanse overheid streeft naar een derde aandeel duurzame 
energie in de energiematrix. Peru breidt haar capaciteit uit voor de 
productie van ethanol en biodiesel voor lokale consumptie en export. 
Belangrijkste bron van ethanol is suikerriet. Palmolie is de voornaamste 
bron van biodiesel. Daarnaast wordt er ook geïnvesteerd in het 
verbouwen van jatrohpa die goed groeien op arme gronden en wordt er 
gekeken naar mogelijkheden om algen om te zetten in biobrandstof.  

 Bronnen van biomassa voor energie zijn afvalstoffen uit het verbouwen 
van suiker en rijst. De Peruaanse overheid bevordert en ondersteunt de 
ontwikkeling van energie uit afval op stortplaatsen en hecht belang aan 
een doelmatige en duidelijke regelgeving voor het management van 
stortplaatsen en het aantrekken van buitenlandse investeerders. Peru 
heeft grote behoefte aan het vergroten van know-how d.m.v. het 
uitvoeren van studies en pilot-projecten. 



 De Peruaanse toezichthouder op de energiemarkt en mijnbouw 
Osinergmin heeft zijn aandacht gericht op de duurzame energiesector. 
Het orgaan stimuleert bedrijven die elektriciteit produceren op basis van 
water-, wind- en zonne-energie of biomassa, door vanaf februari 
speciale aanbestedingen te doen. Er zijn reeds 26 bedrijven 
geselecteerd die samen op een duurzame manier 411,7 MW extra 
moeten gaan produceren voor de Peruaanse markt. 

 Colombia 

 Het potentieel voor energieopwekking uit waterkracht is enorm. Van de 
totale capaciteit voor elektriciteitsopwekking wordt bijna 2/3 geleverd 
door waterkrachtcentrales. Dit aandeel wordt geleverd door slechts 3% 
van Colombia’s vele rivieren. 

 Door de grootte van het land telt Colombia talrijke regio’s die niet zijn 
aangesloten op het elektriciteitsnet. Door de grote behoefte aan energie 
in deze gebieden liggen hier interessante kansen voor bedrijven in 
alternatieve energieoplossingen. 

 Van de landen binnen de regio Andina is Colombia het meest actief met 
het produceren van biobrandstoffen ten behoeve van zowel de nationale 
markt als voor export, voornamelijk naar de Verenigde Staten. Colombia 
is na Brazilië de grootste producent ter wereld van ethanol uit suikerriet. 
Het land loopt voorop met het verplicht bijmengen van ethanol en 
biobrandstof in benzine en diesel. De overheid heeft een groot areaal 
toegewezen voor het verbouwen van bio-gewassen, zonder gevaar voor 
ontbossing of het verdringen van gewassen voor voedselproductie. 
Hierbij bestaat er interesse in buitenlandse expertise en kennis voor het 
uitbreiden van de productiecapaciteit in minder vruchtbaar gebied. Veel 
van de benodigde technologie wordt geïmporteerd: o.a. destillatie-
equipment, decanter-centrifuges, katalysatoren en 
waterbehandelingsapparatuur.  

 Ook is er grote aandacht voor het potentieel aan energie uit 
stortplaatsen. Het Nationaal Energie Plan 2006-2025 beschrijft het 
potentieel aan energie uit stortplaatsen. Op een aantal stortplaatsen 
wordt inmiddels gas gewonnen en elektriciteit opgewekt. Dit aantal dient 
de komende jaren verder te groeien. 

 Uit onderzoek van US Commercial Service blijkt dat de Colombiaanse 
markt wordt gedomineerd door buitenlandse toeleveranciers. Het gaat 
hierbij onder meer om geïmporteerde producten als batterijen, 
batterijladers, zekeringsautomaten, stroompiek-onderdrukking, voltage 
regulatoren en omvormers, zonnepanelen en windenergie generatoren. 
Mogelijkheden bestaan er verder voor hoogwaardige koelsystemen en 
energie-efficiënte oplossingen en toebehoren. 

 

Bouw en 
infra 

Peru 

 In 2008 en 2009 groeide de Peruaanse bouwsector met respectievelijk 
7,6% en 3,4%. Door de landelijke verkiezingen heeft de regering haar 
goede intenties in 2010 en 2011 willen tonen. De overheidsuitgaven zijn 
hierdoor gestegen. In 2010 groeide de bouwsector met naar schatting 
10,2%.  

 Deze onafgebroken groei vindt zijn weerslag in een belangrijke behoefte 
naar bouwmaterialen en -machines. 

 Slechts 1/5 van de wegen is momenteel bestraat. Dit is volgens de 
regionale en internationale standaard een extreem laag percentage. De 
meeste wegen hebben bovendien te kampen met achterstallig 
onderhoud. De belangrijkste verharde snelweg is de Pan American, die 
over de hele lengte van het land loopt, van de grens met Ecuador tot die 
met Chili. Het wegdek is dankzij een IADB-financiering (Inter-American 
Development Bank) vrijwel geheel vernieuwd. Een tolsysteem is 
ingevoerd om toekomstig onderhoud te bekostigen. De Carretera 
Central (centrale snelweg) loopt oostelijk van Lima naar het economisch 
belangrijke mijn- en landbouwgebied van de centrale Andes. Ook van 
deze weg is het wegdek vernieuwd. De Carretera Marginal de la Selva 
loopt van het departement Cajamarca over de oostelijke hellingen van 
de Andes tot diep in de Selva, in het departement Madre de Diós. Deze 
weg is van groot belang geweest voor de ontsluiting van enorme stukken 
land voor de landbouw. Door gebrekkig onderhoud zijn grote delen van 
de weg echter afgesloten gedurende het regenseizoen (van oktober tot 



april). Een belangrijk infrastructuurproject (ter waarde van 700 miljoen 
US dollar; inmiddels al zeker 900 miljoen US dollar) is de aanleg van de 
Interoceanic Highway, een weg die Peru, Bolivia en Brazilië met elkaar 
verbindt. De weg verbindt specifiek de Braziliaanse staten Acre en 
Pando met de zuidelijke regio van Peru, wat een stimulans is voor de 
regionale handel.  

 In december 2009 wees de voormalig Minister van Financiën, Mercedes 
Araoz, 16 binnenlandse infrastructurele projecten (energie, wegen, 
havens en vliegvelden) aan die met prioriteit dienen te worden 
gerealiseerd. Deze werken zijn een onderdeel van het economische 
stimulusplan van de Peruaanse overheid. De gebrekkige infrastructuur is 
een belangrijke sta-in-de-weg voor de Peruaanse competitiviteit op de 
wereldmarkt. 

 Colombia 

 In 2009 groeide de bouwsector met maar liefst 18% en 
vertegenwoordigde een waarde van 21 miljard US dollar. Hiermee 
registreerde Colombia een van de hoogste mondiale reële groeicijfers. In 
2010 daalde de groei in de bouwindustrie als gevolg van de 
bezuinigingen in de publieke sector en het stilleggen van het werk 
vanwege zware regenval in het land tijdens de tweede helft van het jaar. 
Ondanks de ‘zwakke’ groei in 2010 wordt de productie in 2011 naar 
verwachting hersteld, met een geschatte groei van ongeveer 15%, een 
trend die ook voor 2012 zou gelden. 

 Vervoer en logistiek is een belangrijke sector in Colombia. Om die reden 
zet de overheid zich in om het netwerk van wegen, waterwegen en 
spoorwegen te verbeteren. 

 Meer dan 50% van het totale vrachtverkeer vindt via de weg plaats, 
waarvan slechts een deel is geasfalteerd. Om het wegennet te 
verbeteren heeft de overheid een aantal plannen ontwikkeld die een 
groot deel van Colombia omvatten, waaronder Bucaramanga-Ye-
Cienaga, Pereira-La Victoria en Bogotá-Buenaventura. Een ander 
project is de aanleg van de La Linea-tunnel, die deel uitmaakt van de 
route tussen Bogotá en Buenaventura. Het doel is om de afstand van 
Bogotá naar de haven van Buenaventura met 10 kilometer te verkorten. 

 Het luchtverkeer neemt een belangrijke plaats in binnen het 
Colombiaanse personen- en vrachtverkeer. In een land dat te kampen 
heeft met interne veiligheidsproblemen en waarvan omvangrijke delen 
over land vrijwel onbereikbaar zijn, is dit de gemakkelijkste en veiligste 
manier van vervoer. Colombia telt 74 officiële luchthavens. Door 
internationalisering en technologische verbetering is de luchtvaartsector 
sterk in ontwikkeling. De overheid geeft concessies aan de private sector 
om luchthavens te moderniseren en renoveren. De grootste concessie 
was de modernisatie van de belangrijkste luchthaven in Bogotá El 
Dorado International Airport in april 2007.  

 Colombia's binnenlandse waterwegen zijn een belangrijke vorm van 
transport voor zowel personen- als vrachtverkeer naar afgelegen 
gebieden. Deze waterwegen zijn echter onderontwikkeld. De overheid 
heeft een ambitieus plan om de bevaarbaarheid van de belangrijke 
rivieren te verbeteren en het aandeel in het totale vrachtverkeer te 
verhogen naar 7 procent in 2010.  

 BMI calculeert dat in 2009 in totaal voor zeker 8,5 miljard US dollar aan 
transportinfrastructuur tenders werd uitgeschreven. Ook voor 2010 en 
2011 werden grote publiekprivate investeringen verwacht. In 2010 zijn 
onder meer de tenders voor de (derde baan van de) Ruta del Sol en 
Nueva, Las Américas, Autopistas de las Montañas en Independencia 
snelwegen gepubliceerd. 

Detailhandel Peru 

 De groei van de Peruaanse economie tussen 2006 en 2008 resulteerde 
voor de middenklasse in een gestegen koopkracht en meer toegang tot 
consumentenkrediet, met name door het gebruik van credit cards en 
klantenkaarten. Deze werden niet enkel gebruikt voor de aankoop van 
luxe goederen (meubels, elektronica, etc.), maar ook voor de dagelijkse 
inkopen bij moderne super- en hypermarkten. 

 BMI voorspelt dat de omzet van de Peruaanse detailhandel in de periode 
2009-2014 zal stijgen van 57 naar 96 miljard US dollar. Deze toename 
zal het gevolg zijn van de algehele economische groei, de verwachte 



bevolkingsgroei en een geleidelijke stijging van de reële lonen. 
Daarnaast continueren de grote food en non-food retailketens (o.a. 
Cencosud/Wong, Supermercados Peruanos en Saga-Falabella) hun 
agressieve expansie. Zij richten zich daarbij ook in toenemende mate op 
de lage-inkomenswijken van Lima en andere provincies als Arequipa, 
Cajamarca, Huancayo en Trujillo.  

 De belangrijkste groeisegmenten zijn: voedingsmiddelen en dranken, 
OTC-geneesmiddelen en consumentenelektronica. 

 Colombia 

 In de jaren 2003 tot 2008 groeide de Colombiaanse retail sector 
bijzonder voorspoedig. Hierin speelde de sterk toegenomen credit card 
betalingen een wezenlijke rol. In dezelfde periode betraden onder meer 
nieuwe spelers als de Chileense groepen Sodimac en Cencosud, de 
Spaanse concerns Inditex en Mango en het Amerikaanse Collective 
Brands de markt. Daarnaast investeerden ook gevestigde bedrijven als 
Carrefour, Falabella en Almacenes Éxito in het vergroten van hun 
aanwezigheid.  

 De Colombiaanse supermarktsector is een van de meest moderne in 
Latijns-Amerika en heeft in de afgelopen jaren veel veranderingen 
ondergaan door strategische allianties. Inspelend op de goede 
marktvooruitzichten hebben supermarktketens ambitieuze 
uitbreidingsplannen aangekondigd. Daarnaast verschijnen geleidelijk 
discountsupermarkten. 

 BMI voorspelt dat de omzet van de Colombiaanse detailhandel in de 
periode 2010-2014 zal stijgen van 90 naar 114 miljard US dollar. 
Hieraan ten grondslag liggen: de algehele economische groei, een jonge 
en sterk verstedelijkte bevolking, de toename van het besteedbaar 
inkomen en een grotere vrouwelijke beroepsbevolking. 

 De voornaamste groeisegmenten zijn: voedingsmiddelen en dranken 
(o.a. frisdranken, fastfood en kant-en-klaarmaaltijden), OTC-
geneesmiddelen en consumentenelektronica. 

Olie & Gas Peru 
Peru beschikt over aardolie en aardgas en wel in zodanige 
hoeveelheden dat het land in belangrijke mate zelfvoorzienend is op het 
gebied van energie en zelfs olie kan exporteren. Na de vondst van 
enkele omvangrijke olievelden (in de buurt van de grenzen met 
Venezuela en Colombia) is de sector de afgelopen vier jaar pas echt tot 
ontwikkeling gekomen. Voor Nederlandse bedrijven zijn er 
investeringsmogelijkheden bij de exploratie, raffinage en verkoop van 
olie, aardgas en oliederivaten. Verder liggen er kansen voor 
toeleveranciers van onder meer boortorens, pompen, meetapparatuur 
en kabels. 

 Colombia 

 Olie is van oudsher een belangrijke sector voor de Colombiaanse 
economie. Sinds een paar jaar is de gassector dankzij de ontdekte 
gasreserves ook een belangrijke sector geworden. 

 De olie-industrie was in de afgelopen jaren een van de belangrijkste 
sectoren voor de groei van de Colombiaanse economie. De prioriteit van 
de regering is om een constante aanvoer te garanderen en de exploratie 
van nieuwe velden te bevorderen. Om de sector een nieuwe impuls te 
geven, werd in 2003 de Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) in het 
leven geroepen als regulerende instantie van de olie-industrie. Deze 
taak was tot die tijd toebedeeld aan de staatsoliemaatschappij Ecopetrol. 
De verdeling van taken had tot doel Ecopetrol tot een efficiënte en 
productieve oliemaatschappij om te vormen, die uitsluitend werkt aan de 
olie-exploratie in alle fases van de keten: exploratie, productie, transport, 
raffinage en de verkoop van brandstoffen. Deze wijzigingen hebben ook 
gezorgd dat de contractvoorwaarden werden gewijzigd in het voordeel 
van internationale bedrijven. De gunstigere voorwaarden hebben 
gezorgd dat belangrijke bedrijven, zoals BHP Billiton en ExxonMobil na 
meer dan tien jaar weer terugkwamen. Sinds het ontstaan van de ANH 
zijn de olie-exploratieactiviteiten sterk gegroeid. De ANH investeert ook 
fors in de aanschaf van geologische informatie (on- en offshore) om 
nieuwe mogelijkheden te onderzoeken. 

Milieutechno
logie 

Peru 

 Volgens een rapport van de Federation of Unions of Water Workers in 



Peru (FENTAP) hebben 6,4 miljoen inwoners geen toegang tot 
drinkwatervoorzieningen en 11,3 miljoen niet tot rioleringssystemen. Er 
is weinig water in het grootste deel van Peru. Bovendien leven de 
meeste mensen op plaatsen waar het bijzonder droog is. 70 procent van 
de Peruaanse bevolking woont in de smalle, kurkdroge strook langs de 
Stille Oceaan. De hoofdstad Lima is met 8 miljoen inwoners de op een 
na grootste stad in een woestijn wereldwijd.  
Lima heeft volgens experts niet genoeg water om zijn inwoners naar 
behoren van water te voorzien. President Alan García voerde campagne 
rond de belofte 'water voor iedereen'. Dat voornemen is inmiddels 
vertaald in een ambitieus investeringsprogramma, dat tegen 2015 88 
procent van de Peruanen toegang moet bieden tot drinkbaar water. 
Daarmee is het probleem van Lima nog niet opgelost. Als er geen 
oplossing komt voor de bevolkingsgroei in de hoofdstad zal het 
vraagstuk alleen maar complexer worden. De vervuiling van de 
Peruaanse watervoorraden wordt immers almaar erger. Meer dan de 
helft van de Peruaanse rivieren waaruit veel drinkwater wordt gehaald, is 
zwaar vervuild. Het beheer van de watervoorraden laat in Peru veel te 
wensen over. Servicio de Agua Potable y Alcantarillado (Sedapal), de 
staatswaterleidingmaatschappij, verwachtte in 2010 de voorzieningen 
voor drinkwater en afvalwaterbeheer uit te breiden in Lima door nieuwe 
projecten ter waarde van 230 miljoen US dollar. 
Kansen voor het Nederlands bedrijfsleven doen zich voor in 
waterbeheer, waterzuivering en irrigatie. 

 De sterke verstedelijking en vooral de kolossale groei van de bevolking 
van de hoofdstad Lima in de afgelopen decennia hebben geleid tot 
‘nieuwe’ milieuproblemen. Peru zoekt actief naar oplossingen om de 
afvalproblematiek het hoofd te bieden. Ook investeren publieke en 
private partijen nadrukkelijk in het terugdringen van de uitstoot, en in 
algemene zin in het beperken van de milieu-impact, van de in overvloed 
aanwezige extractieve industrieën. 

 Colombia 

 De thema’s afvalmanagement (met ca. 17.000 ton vast afval per dag) en 
emissiebeperking staan hoog op de politieke en maatschappelijke 
agenda. Het aantal MDL projecten is de afgelopen jaren steevast 
gegroeid. Op basis van het aantal gerealiseerde milieuprojecten 
bekleedt Colombia de vijfde plaats in Latijns-Amerika (na respectievelijk 
Brazilië, Mexico, Chili en Peru). Volgens FDI Markets werd in de periode 
2003-2008 ca. 1,2 miljard geïnvesteerd in schone technologieën, waarbij 
de VS en Spanje vooralsnog de belangrijkste toeleveranciers zijn.  

 Ook bestaat er grote behoefte aan rioleringssystemen en technologieën 
voor de schoonmaak en behandeling van water. Op dit moment 
behandelt minder dan 5% van de 1.044 Colombiaanse gemeentes het 
gegenereerde afvalwater. Om dit te verbeteren zullen aanzienlijke 
investeringen gedaan worden. 

Voedingsmid
delen 
industrie 

Peru 

 De voedingsmiddelenindustrie kan in twee hoofdgroepen worden 
ingedeeld. De eerste is de traditionele exportindustrie die goed is voor 
een derde van de totale brutoproductie in de sector en voor meer dan 90 
procent gebruikmaakt van lokale grondstoffen. De belangrijkste 
productgroepen in de exportindustrie zijn visproducten, asperges, koffie, 
cacao, soja en geraffineerde suiker.  
De tweede hoofdgroep wordt gevormd door de bedrijven die hun 
grondstoffen voornamelijk importeren. Het gaat hierbij vooral om 
zuivelproducten, oliën en vetten, meel en bakkerijproducten. Sinds 2000 
vertoont de sector een constante positieve ontwikkeling. Bedrijven die de 
Peruaanse voedingsmiddelensector domineren zijn Alicorp, Gloria en 
Pesquera Austral. 

 De voedselverwerkende industrie is exportgeoriënteerd. De sector legt 
zich voornamelijk toe op de export van pluimvee-, vlees- en 
groenteproducten. De industrietak is hard op weg om een veelbelovende 
sector te worden, hetgeen kansen biedt voor buitenlandse 
toeleveranciers van voedselverwerkingslijnen en verpakkingsmachines. 
De Peruaanse keuken is een van de meest gevarieerde in de wereld, 
waardoor de smaak internationaal zal aanspreken. 

 Colombia 



 De voedingsmiddelensector is een van de grootste en belangrijkste 
industrieën in Colombia. De sector is goed voor ruim 20 procent van de 
industriële productie. De voornaamste producten zijn vlees, vis, melk, 
fruit, groenten, koffie, frisdranken, alcohol, tabak en rietsuiker.  

 Door nieuwe kwaliteitseisen voor voedingsmiddelen en het streven de 
export naar de Verenigde Staten en Europa te stimuleren, is de 
verpakkingsindustrie sterk in opkomst. De geschatte marktomvang van 
de voedselverwerkende en verpakkingsindustrie bedroeg in 2008 bijna 
229 miljoen US dollar. Naar schatting is in dat jaar voor in totaal ruim 
195 miljoen US dollar aan machines geïmporteerd en slechts voor 26 
miljoen US dollar aan machines geëxporteerd. De voedselverwerkende 
en verpakkingsindustrie is een belangrijk onderdeel van de economie en 
levert een bijdrage van 10 procent aan het bbp. Om internationaal te 
kunnen concurreren, zal de sector nieuwe, moderne technologieën 
moeten gaan toepassen en zullen de eindproducten moeten worden 
verpakt volgens de Amerikaanse en West-Europese normen. De meest 
ontwikkelde subsectoren in de voedingsmiddelen- en 
verpakkingsindustrie zijn zuivel, suiker, pluimvee, plantaardige olie en, 
niet-alcoholische drank. 

ICT Peru 

 Met een verwachte jaarlijkse groei van 13% in de periode 2010-2014 
behoort Peru tot de sterkst groeiende IT markten ter wereld. De totale 
uitgaven aan IT zullen in 2014 de 1,9 miljard US dollar passeren. Per 
inwoner zullen de IT-uitgaven in 2013 58 US dollar bedragen, terwijl dit 
in 2009 ca. 38 US dollar was. 

 De Peruaanse overheid ziet ICT als het middel om aan te haken op het 
wereldtoneel. In 2009 schafte de regering naar schatting 200.000 pc’s 
aan voor scholen. Dit gebeurde in het kader van het lopende OLPC-
programma (One Laptop Per Child).  

 Voor Europese spelers liggen er bovenal mogelijkheden voor het 
toeleveren van software, in het bijzonder in de volgende 
toepassingsgebieden: gezondheidszorg, logistiek (ERP, SCM), 
pensioenvoorziening, belasting en e–government projecten. 

 Colombia 

 De Colombiaanse IT sector is (nog) minder ontwikkeld dan die van 
andere landen in de regio, maar volgens projecties moet het land deze 
achterstand ongedaan kunnen maken dankzij een verwachte jaarlijkse 
groei van 12% in de periode 2010-2014.  

 BMI voorspelt dat de uitgaven aan IT producten en diensten in 2014 3,3 
miljard US dollar zullen bedragen. De regering ziet ICT als een 
strategisch middel om haar centrale doelstelling te verwezenlijken: de re-
integratie van misnoegde groepen. Per inwoner zullen de IT-uitgaven 
stijgen met 43% van 44 US dollar in 2010 naar 63 US dollar in 2014.  

 De overheid ondersteunt de ontwikkeling van de sector door middel van 
verschillende programma´s, zoals het nationale plan voor ICT (PNTIC) 
en ‘Computadores para Educar’ (onderwijs).  

 Kansen zijn er onder meer voor Nederlandse ontwikkelaars van 
gestandaardiseerde oplossingen, zoals ERM (enterprise risk 
management) en SCM (supply chain management). 

Medische 
technologie 

Peru 

 De uitgaven aan gezondheidszorg waren met 208 US dollar per inwoner 
in 2010 laag. In Zuid-Amerika doen alleen Ecuador, Paraguay en Bolivia 
het slechter. Aanzienlijke investeringen zijn derhalve onontbeerlijk. De 
Peruaanse overheid investeerde 333 miljoen US dollar in het verbeteren 
van zorgcentra. In 2008 en 2009 werden er respectievelijk 20 en 12 
nieuwe ziekenhuizen gebouwd. Deze uitbreiding van de capaciteit past 
binnen de algemene doelstelling om de gezondheidszorg meer en meer 
te decentraliseren. 

 De markt voor medische technologie en hulpmiddelen is sinds 2003 
constant gegroeid. In 2010 werd de marktomvang geschat op 229 
miljoen US dollar. Peru kent vrijwel geen lokale productie van medische 
apparatuur, waardoor het land in belangrijke mate is aangewezen op 
import. Van oudsher bezit de VS een marktaandeel van ca. 30%, maar 
dit is tanende vanwege de toegenomen concurrentie uit Europa en Azië. 

 Colombia 

 Met naar schatting 50 miljoen inwoners in 2015 (de nummer 3 in Latijns-



Amerika na Brazilië en Mexico) is gezondheidszorg een belangrijk 
thema. De overheid streeft naar 100% dekking (momenteel is dit ca. 
80%). Aangekondigd werd dat hierin in de periode 2008-2010 16,5 
miljard US dollar wordt geïnvesteerd, met als uiteindelijke doel om de 
indicatoren te verbeteren (gezondheid van moeder en kind) en het 
aantal personen met prioritaire overdraagbare aandoeningen terug te 
dringen. 

 De faciliteiten in de sterk verstedelijkte gebieden zijn sufficiënt, maar toe 
aan modernisering. De markt voor medische uitrusting en hulpmiddelen 
wordt gedomineerd door import. Kansen liggen er voor Nederlandse 
toeleveranciers van hoogwaardige producten. 

Bronnen: BMI, PWC, Proexport Colombia, EVD-informatie, US Commercial Service, EIU, FDI 
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