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Uit het 14
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 Trends in Export onderzoek van Atradius en Fenedex komt naar voren dat Latijns-Amerika 

het continent is waar de ondernemers de komende jaren sterke exportgroei verwachten. 34% van de 

respondenten omschrijft Latijns-Amerika als veelbelovend, op de voet gevolgd door het Midden-

Oosten (32%). Midden-Amerika (11%), de Maghreb landen (9%) en de Sub Sahara-landen (7%) 

volgen op gepaste afstand.  

 

Argentinië 

Argentinië heeft in de afgelopen twee jaar een economische ontwikkeling laten zien waarmee het het 

buurland Brazilië overtreft. Met groeicijfers van respectievelijk 8,4% en 8% in 2010 en 2011 behoort 

het land zelfs tot de sterkste economische groeiers wereldwijd. Deze groei is onder meer het gevolg 

van de sterke handelsrelaties met buurland Brazilië. Echter, misschien wel de belangrijkste aanjager 

van de stijging van het BBP, is de binnenlandse consumptie die in het laatste kwartaal van 2011 met  

11,1%  op jaarbasis steeg. Het land heeft geleerd van de fouten uit het verleden door consequent in te 

zetten op moderne productiemiddelen, een hoogopgeleide beroepsbevolking en een verdere 

diversificatie van de industrie. Deze industrie maakt over de gehele linie (o.a. autosector, agro-

industrie, energie, consumentenelektronica, bouw en infrastructuur) een sterke groei door. De 

mondiale economische neergang wordt wel gevoeld, maar desondanks verwachten economen dat de 

Argentijnse economie met ruim 5% zal groeien in 2012. Vergeleken met andere economische 

grootmachten, zoals Rusland, Frankrijk, de VS en Brazilië (verwachte groeicijfers van 3,4%, 0,7%, 

2,5% en 3,8%) een prestatie van formaat. Meer recent kwam Argentinië negatiever in het nieuws, 

vanwege de aanscherping van het importregime, de nationalisatie van energiebedrijf YPF en de 

onenigheid met Groot-Brittannië over de olie-exploratie rond de Falklandeilanden. Wat echter 

evenzeer het noemen waard is: de Argentijnse import groeide tussen 2010 en 2011 met ruim 30%. 

Binnen de G-20 moet Argentinië hiermee alleen India voor zich dulden!  

 

Chili 

Volgens de Wereldbank zal de Chileense economie de komende jaren de snelst groeiende van  

Zuid-Amerika zijn. In 2011 werd een groei van 6,5% gerealiseerd. Verder behoort het land tot de 

hoogst genoteerde landen van Zuid-Amerika wat betreft inkomen per hoofd van de bevolking. Deze 

positieve ontwikkelingen zijn te danken aan een stabiele, liberale en krachtige nationale economie. De 

motor hierachter is de grootschalige export van producten als koper, vismeel, fruit, hout en 

chemicaliën. Verwacht wordt dat Chili de komende jaren ook gaat inzetten op verdere ontwikkeling 

van de industrie. De huidige investeringen in de mijnbouw, energiesector en bouw & infrastructuur 

zullen de groeicijfers van het land een extra boost geven. Chili voert een actieve handelspolitiek en 

focust daarbij op het afsluiten van vrijhandelsakkoorden. Sinds het sluiten van een VHA met de EU in 

2002 is de onderlinge handel meer dan verdubbeld. Nederland is al jaren één van de belangrijkste 

Europese investeerders en handelspartners van Chili. Voornamelijk in de dienstensector, industrie, 

transport/telecommunicatie en mijnbouw is de Nederlandse aanwezigheid sterk. 

 


