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landen niet meerekenend, ligt op 13%. 
 

Geslaagde Milieumissie mei 2004 

De Milieumissie waarover wij u berichtten in de 
laatste nieuwsbrief is inmiddels afgerond en heeft 
voor de deelnemende bedrijven geslaagde resultaten 
opgeleverd. In totaal zijn voor de 11 deelnemers 57 
bezoeken in Barcelona georganiseerd en zijn ruim 30 
Catalaanse organisaties bezocht. Er was gezorgd 
voor een interessante mix tussen bezoeken aan 
potentiële eindklanten, partners/distributeurs en 
overheidsinstellingen. Naast deze individuele 
bezoeken is er een gezamenlijk bezoek aan de 
milieuafdeling van de haven van Barcelona afgelegd. 
Tijdens de missie hebben de deelnemers een diner 
bijgewoond in het nieuwe Hotel Florida, waar een 
grote groep vertegenwoordigers van Spaanse 
organisaties present was. Tijdens het diner zijn 
interessante contacten gelegd waardoor deze 
bijeenkomst volgens de deelnemers bijdroeg aan het 
succes van de handelsmissie.  
In een evaluatie werd de missie naar Barcelona als 
zeer positief ervaren. Vrijwel alle deelnemers hebben 
met verschillende bedrijven heel concreet over 
samenwerking gesproken, onder andere over 
offerte-aanvragen, dealerschap en voorbeeld-
projecten. 

 
Foto: Impressie van het 
diner met o.a. Consul-
Generaal mw Saskia 
Bakker en dhr Armand 
Vilaplana, directeur 
Centre per a l'Empresa i 
el Medi Ambient (2e van 
rechts)  
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Kyoto-debat 

Spanje is door de Europese Commissie hard op de 
vingers getikt omdat het te laat is met het publiceren 
van de Kyoto-plannen om de CO2 uitstoot te beperken. 
Spanje heeft in 1992 het Kyoto-verdrag geratificeerd 
en sprak af om in 2010 maximaal 15% meer CO2 te 
produceren dan het niveau van 1990. Vanwege de 
sterke groei van de economie produceert Spanje nu 
echter al ruim 40% meer CO2 dan dit niveau. Hoe de 
uitstoot te verminderen en wie de rekening hiervoor 
gaat betalen is nu onderwerp van een heet debat. De 
grootste industriële vervuilers zitten in de hoek van de 
energieproducenten, verantwoordelijk voor de uitstoot 
van ruim 87 mln ton CO2. De meest groene 
energieproducent Iberdrola, eigenaar van diverse 
waterkrachtcentrales, heeft concurrent Endesa 
uitgedaagd door de regering te vragen alle 
energieproducenten individueel verantwoordelijk te 
stellen voor hun CO2 uitstoot. Endesa, voormalig 
staatsbedrijf en eigenaar van vele sterk vervuilende 
kolencentrales, zou de dupe zijn van een dergelijke 

regeling. Endesa eist nu van de 
regering dat de CO2 rechten 
gelijkmatig verdeeld worden over 
alle producenten. In een apart 
artikel op onze website wordt de 

Spaanse situatie omtrent Kyoto en de kansen die 
hieruit ontstaan verder toegelicht.  
 

Forum Barcelona 

2004 is het jaar van het grootste evenement voor 
Barcelona sinds de Olympische Spelen van 1992. De 
hele zomer is Barcelona het toneel van een grote reeks 
optredens, tentoonstellingen en debatten, die allemaal 
tot doel hebben begrip te krijgen van de verschillende 
culturen die er op de wereld bestaan en te kijken op 
welke wijze al deze culturen een globale wereldcultuur 
vormen. Een soort wereldtentoonstelling dus, waarbij 
de focus echter niet zozeer ligt op technologische en 
industriële verworvenheden van verschillende landen 
maar meer op verschillende denkbeelden en 
levenswijzen. 
Speciaal voor het forum is er een compleet nieuwe 
buurt aan zee verrezen (de driehoek Glories, Diagonal 
tot aan de zee) met verschillende indrukwekkende 
Forumgebouwen die natuurlijk, zoals het Barcelona 
betaamt, weer architectonische hoogstandjes genoemd 
mogen worden. Hoewel het Forum met behoorlijk wat 
kritiek is gestart, met name op de inhoudelijke 
gedeelte, is het evenement nu goed los aan het komen 
en worden hogere bezoekersaantallen genoteerd. Tot 
en met 26 september kunt u terecht op het Forum, kijk 
voor het programma op de officiële website: 
www.barcelona2004.org. 

 

PORTUGAL 

 
 

Nederlanders bouwden mee aan Euro 2004 

Zoals u reeds in onze speciale Euro 2004 uitgave van 
de nieuwsbrief kon lezen, heeft Portugal kosten noch 
moeite gespaard voor de opbouw van een succesvol 
europees kampioenschap voetbal. Nederlandse 
ondernemingen hebben hier ook een belangrijke 
bijdrage aan geleverd. Zo zijn verschillende stadions 
gebouwd en nieuwe grasmatten gelegd door 
Nederlandse bedrijven. Ballast Nedam heeft twee 
stadions, het Estadio José Alvalade in Lissabon en 
het Dragão Stadion in Porto ontwikkeld. In Lissabon 
werd dankzij de Nederlandse leverancier Desso DLW 
voor het eerst tijdens een EK op een mengeling van 
kunst- en natuurgras gespeeld. Ook de nieuwe 
grasmat in het Dragão Stadion in Porto is uit 
Nederland afkomstig, van Support Partners in Sport 
BV. Vanuit Limburg reden gekoelde vrachtwagens 
vol gras af en aan naar het stadion in Porto, waar de 
grasmat in vier dagen werd vervangen. Op die 
manier speelde Oranje tijdens de eerste wedstrijd, 
tegen Duitsland, 
niet alleen in een 
door Nederlanders 
ontworpen stadion, 
maar zelfs op een 
Nederlandse 
grasmat.  
 

Portugal kopieert Nederlands politiemodel 

Tijdens het EK zijn in Portugal Nederlandse 
politiemensen actief. Op verzoek van de Portugese 
politie zijn elf Nederlanders naar het land gestuurd, 
waarvan acht agenten werken als “spotter”. Zij 
hebben al sinds 2002 ervaring opgedaan rond het 
Nederlands elftal en kunnen de bekende risico-
supporters die toch naar Portugal zijn gekomen 
duidelijk laten weten dat ze in de gaten worden 
gehouden. De Portugese politie heeft voor het EK het 
Nederlandse model gekopieerd om supportersgeweld 
te bestrijden. Agenten richten zich hierbij vooral op 
potentiële brandhaarden in steden waar de fans zich 
verzamelen en minder op de stadions. De politie is 
met totaal 20.000 agenten op volle sterkte; alle 
verloven zijn ingetrokken. Bovendien heeft het land 
€ 16,5 mln uitgegeven aan nieuw materieel, zoals 
politiewagens, waterkannonen en traangas. 
 

 

Oranje is uitgespeeld 

Het Nederlands elftal gaat niet door naar de finale 
van het EK in Portugal. Oranje sneuvelde in de halve 
finale tegen gastland Portugal met 2-1. Portugal gaat 
daarmee door naar de finale, die zondag 4 juli in het 
Estadio da Luz in Lissabon zal worden gespeeld 
tegen het verrassende Griekenland. 
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Portugees voorzitter van Europese Commissie 

De Portugese premier José Manuel Durão Barroso zal in 
november aan het hoofd van de volgende Europese 
Commissie komen te staan. Hij is de enige voor alle 
EU-lidstaten aanvaardbare voorzitter gebleken. De 
centrumrechtse leider heeft bevestigd dat hij als 
voorzitter zal streven naar een sterker en coherenter 
Europa, dat een partner voor de VS zal zijn en geen 
tegenwicht.  
Slechts 2 jaar geleden trad de 48-jarige Barroso aan 
als premier van Portugal. Hij bestempelde de sanering 
van de labiele staatsfinanciën tot hoogste prioriteit. Tot 
Europese tevredenheid werd daartoe een streng 
bezuinigingsbeleid uitgezet, dat het begrotingstekort in 
Portugal deed dalen van 4,1% naar 2,8% van het BBP. 
Hoewel hij zich tijdens de Irak-crisis pro-Amerikaans 
opstelde, is Barroso overtuigd Europeaan, die opkomt 
voor de belangen van de kleinere landen, zonder de 
grote landen voor het hoofd te stoten. 
 

 
 

LATIJNS-AMERIKA 

 

Verhoogde groeiverwachting voor grootste 
economieën Latijns-Amerika  

De Economische Commissie voor Latijns-Amerika en de 
Caribe (Cepal) heeft in mei 2004 haar groei-
verwachting voor Latijns-Amerika naar boven 
bijgesteld. Volgens de Cepal laten Brazilië en Mexico dit 
jaar de stokkende economische groei achter zich, 
terwijl ook Argentinië het pad van de groei blijft 
volgen, dat het land in 2003 ingeslagen is. De 
Argentijnse economie zal in de regio zelfs op kop 
lopen, met een groei van 6 tot 6,5%, gevolgd door 
Mexico (3,5%) en Brazilië (tussen 3 en 3,5%). Volgens 
José Luis Machinea, executive secretary van Cepal, is 
Brazilië op de goede weg dankzij de regering van 
president Lula da Silva, waardoor het land de 
neerwaartse tendens van de afgelopen jaren kan 
overwinnen en betere omstandigheden voor groei zal 
ondervinden. 
 

Brazilië en China bereiken consensus over soja 

Na een maand lang touwtrekken hebben Brazilië en 
China op 22 juni consensus bereikt over de handel in 
soja. Er was een conflict ontstaan nadat China 
Braziliaanse ladingen soja weigerde, omdat deze een te 
hoog gehalte van een voor mensen schadelijk 
bestrijdingsmiddel zouden bevatten. In reactie op de 
weigering van het product heeft Brazilië op 11 juni 
maatregelen genomen door de maximaal toegestane 
hoeveelheid van het bestrijdingsmiddel te verlagen 
naar een derde van de hoeveelheid die internationaal is 
toegestaan. Met de nieuwe normen in de hand wist een 
Braziliaanse missie de Chinese regering in Peking ervan 
te overtuigen dat de maatregelen voldoende zijn om de  

handel in soja te hervatten. Braziliaanse 
afgevaardigden meldden dat de sojahandel tussen 
Brazilië en China jaarlijks circa US$ 1 mld bedraagt. 

 

Toyota en Hyundai breiden uit in Brazilië 

Met een investering van US$ 205 mln wil 
het Koreaanse Hyundai Motor Co. zijn 
eerste fabriek in Brazilië gaan bouwen. 
Deze zal gevestigd worden in de staat 

Goias en goed zijn voor 5.000 
arbeidsplaatsen. De bouw wordt in juni 
gestart en zal volgens plan in 13 tot 15 
maanden gereed zijn. Hyundai heeft laten 
weten dat het in de Braziliaanse fabriek als 
eerste begint met de productie van twee 

modellen personenauto’s en tevens trucks voor de 
lokale markt. De Japanse autoproducent Toyota 
Motor maakte in juni bekend dat het in Brazilië een 
nieuw distributiecentrum op wil zetten, in de 
zuidelijke staat Rio Grande do Sul. Toyota hoopt 
daarmee zijn marktaandeel in Brazilië tot het jaar 
2010 te verhogen van de huidige 3% naar 10%. In 
het distributiecentrum zal circa US$ 2 mln worden 
geïnvesteerd.  
 

Ronaldo als stripheld 

In juli zal het eerste exemplaar verschijnen van een 
tijdschrift waarin de Braziliaanse voetbalvedette 
Ronaldo als stripfiguur de hoofdrol speelt. De spits 
van Real Madrid zal worden weergegeven tijdens zijn 
vele avonturen op en buiten het veld. De 
Braziliaanse kunstenaar Mauricio de Sousa zal de 
strip gaan tekenen en laat zich inspireren door het 
charisma dat de aanvaller uitoefent op kinderen. Hij 
maakte eerder al soortgelijke strips over Pele 
(Pelezinho) en een Senninha naar de in 1994 
verongelukte formule 1 
coureur Senna. Naast 
het stripverhaal heeft 
Ronaldo tevens plannen 
om een animatiefilm 
over zijn carrière te 
maken. Daarover is hij 
in onderhandeling met 
een Braziliaanse kabel-
zender.  
 

Brazilië speelt tegen Haïtianen voor vrede 

Brazilië zal in augustus een vriendschappelijke 
wedstrijd tegen Haïti spelen, waarvoor kaartjes 
kunnen worden verkregen tegen inruil van wapens. 
Brazilië leidt de VN vredesmacht die in Haïti 
aanwezig is, sinds het conflict in februari waarbij 
president Aristide werd afgezet en circa 200 mensen 
om het leven kwamen. Het idee voor de wedstrijd 
kwam van de Haïtiaanse Premier Gerard Latortue, 
die in mei tijdens een gesprek met Braziliaanse 
journalisten het balletje op wierp. “Een paar 
Braziliaanse voetbalsterren zullen gemakkelijker 
ontwapening van oorlogvoerende milities bereiken 
dan een militaire vredesmacht van duizenden,” aldus 
de premier.  
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Stil protest in Mexico 

Honderdduizenden Mexicanen namen zondag 27 juni 
deel aan een stille mars in Mexico Stad als protest 
tegen ontvoeringen, gewelddadige misdaad en het 
falende optreden hiertegen van de staat. Kidnapping is 
een groot probleem in de hoofdstad en wordt in veel 
gevallen niet aangegeven bij de politie, daar een groot 
deel van de bevolking het vertrouwen in het 
rechtssysteem verloren heeft. In de dagen voor de 
mars heeft de Mexicaanse president Vicente Fox 
hernieuwd druk uitgeoefend op het congres om zijn 
hervormingsplannen voor het ouderwetse, corrupte en 
inefficiënte rechtssysteem van zijn land te kunnen 
doorvoeren. 
 

Mexicaanse trucks krijgen toegang tot VS 

Het hoge gerechtshof in de Verenigde Staten heeft 
korte metten gemaakt met een 22 jaar oude regel die 
de vrije entree van Mexicaanse trucks belemmerde en 
daarmee de Nafta vrijhandelsovereenkomst onder-
mijnde. Toen de regering Bush in 2002 de markt 
probeerde te openen, oordeelde de rechtbank dat 
Mexicaanse trucks het land slechts binnen mochten na 
het overleggen van een uitgebreid rapport over de 
gevolgen voor het milieu. De regel kwam voort uit de 
kamp van tegenstanders van de liberalisering, die 
beweerden dat de Mexicaanse vrachtwagens het milieu 
te veel vervuilden. Mexico verkondigde sinds de 
invoering van de regel dat het land miljarden dollars 
per jaar verliest door de opgelegde restricties, die 
voorschrijven dat Mexicaanse trucks tot slechts een 
beperkt aantal gebieden worden toegelaten. Aan deze 
situatie zal spoedig een eind komen. Onlangs heeft het 
ministerie van transport in de VS een milieuonderzoek 
uitgevoerd, waaruit blijkt dat er geen reden is om aan 
te nemen dat de Mexicaanse vrachtwagens te veel 
vervuilen. De Mexicaanse autoriteiten hebben het 
besluit van het hooggerechtshof dat daarop volgde 
verwelkomd, maar zullen hun strijd om volledig 
gelijkwaardige behandeling voortzetten. De Mexicaanse 
truckers ondervinden immers veel nadelen van 
ongelijke behandeling door VS grenswachten, en 
overdreven veiligheids- en milieucontroles. 
 

Mexicaans menu 

De vraag naar typisch Mexicaanse voedingsmiddelen in 
de VS is de afgelopen jaren sterk gestegen. 
Mexicaanse dranken, sauzen, verschillende groente- en 
fruitsoorten, waaronder chili’s in blik vinden gretig 
aftrek onder de 26 mln Mexicanen die in de Verenigde 
Staten wonen. Opmerkelijk is dat de leveranciers van 

deze producten weliswaar in Mexico 
gevestigd zijn, maar dat het veelal 
buitenlandse ondernemingen in dit 
land betreft. De Mexicaanse 
bedrijven blijven achter in deze 
handel. Met de aanhoudende groei 
van het aantal Mexicaanse 
immigranten in de VS is de markt 
voor levensmiddelen uit het 
vaderland nog sterk stijgende:  
 

Per jaar neemt de vraag met gemiddeld 8% toe, 
waarmee begin 2004 een totale omvang van circa 
US$ 12 mld werd geregistreerd. 
 

Chili: Coface verbetert classificatie 

De financiële instelling Coface heeft haar 
internationale risico classificatie voor Chili verbeterd 
van A3 naar A2. Het besluit is gebaseerd op 
aspecten als de goede economische perspectieven 
voor 2004 en de stabiele macro-economisch situatie. 
Directeur van Coface Chili, Louis Des Cars, liet weten 
dat zowel de verbetering van de internationale 
economische situatie als de verschillende 
handelsakkoorden die Chili met zijn belangrijkste 
handelspartners heeft gesloten én de hoge prijs van 
koper tezamen het herstel van de nationale 
economie stimuleren.  
Bovendien hebben deze factoren een grotere 
solvabiliteit van Chileense bedrijven met 
dollarschulden als gevolg. De stabiele macro-
economische situatie van Chili wordt onder meer 
bepaald door een bescheiden inflatie van rond 2% 
per jaar, solide buitenlandse reserves en een lage 
fiscale schuld. Met de betere classificatie komt Chili 
in dezelfde klasse als Duitsland, Frankrijk en 
Griekenland.  
 

Santiago beste zakenstad 

Het in Latijns-Amerika gespecialiseerde magazine 
América Economía Intelligence heeft Santiago 
uitgeroepen tot de beste stad om zaken te doen in 
Latijns-Amerika. Daarmee heeft de hoofdstad van 
Chili Miami verslagen, dat de afgelopen drie jaren als 
nummer één werd beschouwd. De belangrijkste 
argumenten voor 
de verkiezing van 
Santiago zijn de 
lage kosten voor 
levens
communicatie en
de goede vlieg-
verbindingen. De 
stad 
betreft kosten 
voor levensonderhoud op een schaal van 100 slechts 
50,5 punten terwijl Miami 83,7 krijgt. Bovendien zijn 
de kosten voor communicatie met de rest van de 
wereld in Chili beduidend lager en bestaan er goede 
mogelijkheden voor telecommunicatie, video-
conferenties en vergaderen via internet. Daarnaast 
heeft de stad Santiago het grootste aantal directe 
vluchten naar de grote handelscentra van de regio 
en bezit zij een veilige luchthaven met uitgebreide 
dienstverlening. Unilever Best Foods, BHP Billiton, 
Citigroup en Zurich Financial Services zijn slechts 
enkele van de grote ondernemingen die de afgelopen 
maanden voor Santiago hebben gekozen, toen ze 
moesten besluiten waar hun operationele centrum te 
vestigen. Ook in de toekomst zal Santiago naar 
verwachting hoog blijven scoren, waarbij de 
hervorming van het transportnetwerk in de 
hoofdstad en de nieuwe autowegen die in aanbouw 
zijn zeker een rol zullen spelen.  

onderhoud, 
 

scoort wat 
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Verkopen Argentinië gestegen 

Het Argentijnse Nationaal Instituut voor Statistiek 
(Indec) heeft bekend gemaakt dat de verkopen in 
supermarkten in de maand april van 2004 met 14,4% 
zijn gestegen, ten opzichte van dezelfde maand van 
het jaar ervoor. In maart werd een groei van 1,3% 
geregistreerd. De verkopen in winkelcentra stegen in 
april 2004 zelfs 31,5% in vergelijking met 2003. 
Ondanks de sterke groei van de aankoopcijfers, die 
extra wordt aangewakkerd door het toegenomen 
toerisme, vertoonde de gehele industriële productie 
een terugval als gevolg van de energiecrisis in 
Argentinië. In het eerste trimester van 2004 vond op 
grote schaal overproductie plaats, waarmee bedrijven 
wilden vermijden dat zij schade zouden ondervinden 
van een beperkte beschik-baarheid van gas en 
elektriciteit in april.  
 

Argentijnse overwinning Roland Garros 

Voor het eerst sinds de overwinning van Guillermo 
Vilas in 1977 heeft Roland Garros weer een Argentijnse 
winnaar. Op zondag 6 juni versloeg de ongeplaatste 
Gaston Gaudio tijdens de finale enkelspel van de Open 
Franse Tenniskampioenschappen zijn landgenoot 
Guillermo Coria. Terwijl Guillermo Coria (die overigens 
vernoemd is naar Guillermo Vilas) wordt beschouwd als 
de grote gravelspecialist, won Gaudio in vijf sets. Na 
het beslissende punt gooide Gaudio zijn racket hoog in 
de lucht en maakte een ererondje richting Guillermo 
Vilas, zijn en Corias grote voorbeeld. Hij bedankte 
Vilas, want:”Dankzij hem zijn wij gaan tennissen.”  
 

Geselecteerde weblinks 

• www.worldbidmexico.com (Spaans) voor leads 
en tenders op B2B vlak 

• www.latin-focus.com (Engels, Spaans) 
Economische informatie over Latijns-Amerika 

• www.latintrade.com (Engels, Spaans, Portugees) 
Zowel nieuws als ook achtergrond artikelen over 
Latijns-Amerika 

• www.portugal.org (Engels, Portugees) Portugees 
verkeersbureau met tevens handelsinformatie 
en beurzen 

 
 
Bronnen: o.a. The Economist, Business Monitor International, 
Business Week, EVD, Latin Trade, World Bank, InterAmerican 
Development Bank, Financial Times.  
 
 
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.  
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 

Missie Spanje: 
In samenwerking met de EVD zal TRANSFER eind 2004 
een multi-sectorale handelsmissie naar Spanje 
organiseren. Een groot aantal bedrijven heeft zich 
aangemeld voor deelname, de inschrijftermijn is 
reeds gesloten. De individuele matchmaking zal 
plaatsvinden van 28 november tot 2 december. 
 
Nieuwe Mexicaanse ambassadrice:  
Op 28 juni heeft de nieuwe ambassadrice van 
Mexico, mevrouw Sandra Fuentes-Berain, zich 
voorgesteld aan het Nederlandse bedrijfsleven. 
Tijdens een bootvaart in Rotterdam en een diner kon 
kennis met haar worden gemaakt. In een boeiende 
introductie benadrukte de ambassadrice de goede 
economische banden tussen Nederland en Mexico, 
wat wordt geïllustreerd door de toenemende export 
vanuit Nederland naar Mexico. 
 
Onderzoek ouderenmarkt Spanje: 
TRANSFER onderzoekt momenteel voor een select 
aantal bedrijven de marktmogelijkheden voor 
producten en diensten gericht op de ouderenmarkt. 
Factoren die spelen in deze markt: de sterke vraag 
naar bejaarden- en verzorgingstehuizen, de 
gebrekkige infrastructuur op dit moment, behoefte 
aan innovatieve producten, stijgende welvaart van 
(oudere) Spanjaarden, aanhoudende golf van 
buitenlandse gepensioneerden die een 2e residentie 
aanvragen in Spanje. Mocht uw bedrijf in deze sector 
werkzaam zijn, aarzelt u niet om verdere informatie 
in te winnen via spain@transfer-lbc.com  
 

TRANSFER Latin Business Consultancy 

Al ruim 7 jaar is TRANSFER toonaangevend in het 
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. 
 
Als partner van o.a. EVD, KvK, brancheverenigingen, 
Nederlandse Ambassades & Consulaten én uiteraard 
het bedrijfsleven, bieden wij exportondersteuning in 
de vorm van marktonderzoeken, partnerselecties, 
verkoop / distributiecoördinatie, en juridische en 
accountancydiensten in de sterk opkomende 
markten van Spanje, Portugal, Argentinië, Brazilië, 
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 - 221 53 73 
3001 BE  Rotterdam 
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