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Aantrekkelijke investeringsmogelijkheden Spanje 

Als derde investeerder en zesde exporteur naar Spanje 
neemt Nederland een mooie plaats in. Toch biedt het 
land nog vele kansen waar de Nederlandse ondernemer 
op in kan springen. Een van die branches is vervoer en 
logistiek, dat nog wordt gedomineerd door familie- en 
eenmansbedrijven en daarmee dringend toe is aan 
modernisering. Daarnaast bestaan mogelijkheden in de 
railinfrastructuur, waarin tot 2007 nog €41 mld 
geïnvesteerd zal worden. In samenhang met deze 
infrastructuur breidt de verpakkingsindustrie uit met ca 
10% per jaar. Een heel andere markt wordt gevormd 
door de sterk vergrijzende bevolking. Op dit moment is 
17% van de Spanjaarden bejaard, wat elk jaar behalve 
de natuurlijke stijgende leeftijd nog eens extra stijgt 
door de instroom van senioren uit andere Europese 
landen. De behoefte aan goede tehuizen, producten en 
dienstverlening voor ouderen groeit evenredig mee, 
terwijl er op dit gebied nog weinig aanbod bestaat. 
Overige opvallende mogelijkheden voor Nederlandse 
investeerders liggen onder meer in duurzame energie, 
zoals hieronder beschreven.  
 

Triodos actief in Spanje 

De succesvolle Nederlandse bank met het 'duurzame 
geweten' heeft in Spanje een nieuw bankproduct 
gelanceerd. Via het Depósito Ahorro Triodos kunnen 
Spanjaarden tegen een aantrekkelijke rente sparen, 
terwijl ze ervan verzekerd zijn dat het geld alleen 
geïnvesteerd zal worden in sociaal- en milieu-
verantwoordelijke bedrijven en/of projecten. Triodos is 
al 22 jaar actief in Europa, waarvan 4 in Spanje. Tot nu 
toe werden alleen ethisch verantwoorde projecten in 

Spanje gefinancierd, maar nu wordt ook de 
consumentenmarkt bewerkt. Depositohouders 
worden elke drie maanden geïnformeerd over de 
voortgang van projecten. Hiermee wordt één van de 
credo's van de bank, te weten 'transparantie', in de 
praktijk gebracht. Projecten die in Spanje 
gefinancierd worden zijn o.a. te vinden in de 
biologische landbouw, duurzame energie, bio-
constructie, duurzaam toerisme, fair-trade, sociale 
integratie, onderwijs, gezondheid, en kunst & 
cultuur. Voor meer informatie www.triodos.es of 
www.triodos.nl.  

Grootste olijfcoöperatie ter wereld in Spanje 

Met de fusie van de Spaanse olijfolieproducenten 
Hoji-blanca en Cordoliva is de grootste 
olijfcoöperatie ter wereld ontstaan. De gigant heeft 
een gemiddelde productie van rond de 80.000 ton 
virgen olie per jaar. De nieuwe groep, Hojiblanca 
sociedad Cooperativa Andaluza genaamd, heeft zijn 
hoofdkantoor gevestigd in Antequera (Málaga), met 
als filiaal Villarubia (Córdoba). Zij beslaat in totaal 43 
coöperaties uit beide provincies en 180.000 ha 
olijfboomgaard, waar 23.000 families werkzaam zijn, 
12.000 van Hojiblanca en 11.000 van Cordoliva. 
 

Duurzame energie booming in Spanje 

BP Solar investeert in Spanje 
De zonne-energietak van BP zal €120 mln investeren 
in haar 3e Spaanse fabriek in Tres Cantos (Madrid). 
Met een initiële capaciteit van 30 MW (uitbreidbaar 
naar 200 MW), verdubbelt BP hiermee de actuele 
capaciteit van PV cellen in Spanje. In juli 2002 kocht 
BP de fabriek in Tres Cantos van Lucent 
Technologies, alwaar de nieuwe productlijn zich zal 
concentreren op zeer energie-efficiënte zonnecellen. 
BP Solar is ‘s werelds tweede producent van 
zonnecellen, de nieuwe fabriek van ruim 35.000 m² 
is de grootste binnen het bedrijf. Het is wederom 
een confirmatie van de snelle groei van de zonne-
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energiesector en de centrale rol die Spanje speelt bij 
R&D en productie binnen Europa. 
 
Sterke impuls windenergie Catalonië 
De komende jaren zullen 38 nieuwe windparken 
verschijnen in Catalonië. De Catalaanse Generalitat en 
Red Eléctrica Española (Spaanse elektriciteitsnet) 
hebben de diverse vergunningen verstrekt aan in totaal 
14 bouwbedrijven en promotoren. De parken zullen 
met name gebouwd worden in de windzekere gebieden 
van Terres de l'Ebre, provincie Lleida en in de Alt 
Empordà. Er bestaan reeds 5 windparken in Catalonië 
met een capaciteit van 87,6 MW. Met de nieuwe parken 
komt daar 1.354 MW bij, in totaal goed voor de 
jaarlijkse 'groene' elektriciteitsvoorziening van ruim 1 
miljoen huishoudens. 

 
Duurzame Energie missie Spanje 
Naast bovenstaande illustraties van de groei in de 
duurzame energiesector, zit ook het biomassa-segment 
in de lift. Door heel Spanje heen ontstaan projecten om 
afval uit de landbouw, katoenteelt en bosbouw om te 
zetten in elektriciteit. De markt voor biomassa en 
biogasapplicaties zal de komende jaren nog veel 
belangrijker worden, omdat de regering een flinke 
impuls wil geven aan dit onderdeel van 'groene' 
elektriciteitsopwekking. Om in te springen op de sterk 
toenemende investeringen en R&D in duurzame 
energiebronnen, organiseert Transfer een handels-
missie voor Nederlandse bedrijven uit de sector. Tegen 
een geringe bijdrage krijgt het bedrijf inzicht zijn 
specifieke marktsegment, worden potentiële 
handelspartners geselecteerd en een compact 
bezoekprogramma georganiseerd. Voor meer 
informatie kunt u terecht op onze website of direct e-
mailen met dhr Sven Kallen: sven@transfer-lbc.com. 
 

 
 

PORTUGAL 

 
 

Ontwikkeling toerisme in Douro-vallei 

Naast Lissabon, de Algarve en Madeira wil de 
Portugese regering ook de Douro-vallei als toeristische 
bestemming op de kaart zetten. De minister van 
Economische zaken, Carlos Tavares heeft hiervoor een 
plan aangekondigd dat vijf gebieden aanwijst waar 
grote toeristische “open resorts” moeten worden 
gebouwd. De bedoeling is dat deze grote projecten ook 
kleinere initiatieven doen ontstaan. Het eerste grote 
resort dat wordt gecreëerd is het 101 kamers tellende 
Couro Marina Hotel. Het zal een congrescentrum, 
meerdere zwembaden en tennisbanen, een golfbaan en 
een bescheiden jachthaven gaan herbergen. De kosten 
van het grootste resort zijn geraamd op circa €50 mln. 
Het Portugese Investeringsagentschap (API) promoot 
het plan ook internationaal, in de hoop buitenlandse 
investeerders aan te trekken. Het betreft de 
ontwikkeling van cruises en watersport op de rivier de 
Douro, wijntoerisme, ecotoerisme, historische plaatsen 
en monumenten, actief en avontuurlijk toerisme en 
gezondheidstoerisme. Tevens wordt aan golftoerisme 

gedacht alsmede de organisatie van congressen en 
evenementen in de regio. 
 

Omvangrijke schade door zomerbranden 

De enorme bosbranden die Portugal deze zomer 
teisterden hebben tussen 27 juli en 18 augustus 
rond 417.000 ha land verwoest, waaronder zowel 
bos als landbouwgrond. Dit is vier maal het jaarlijkse 
gemiddelde aan bosbrandschade, gemeten over de 
afgelopen 12 jaar en komt overeen met de 
vernietiging van 5% van het totale Portugese 
landareaal. In de bosbouwsector zijn 165.000 
mensen werkzaam, die tezamen 3,2% aan het BNP 

bijdragen. De waarde van 
de exportproducten uit de 
sector (hars, hout, kurk 
en papierpulp) bedroeg in 
2002 €2.700 mln hetgeen 
gelijk is aan 10% van de 
nationale export.  
 
 

Nieuwe Golf 

In navolging van het huidige model Volkswagen 
Sharan MPV zal AutoEuropa (VW fabrikant in 
Palmela, Zuid-Portugal) in 2005 waarschijnlijk een 
nieuw model Golf cabrio gaan bouwen. Dit werd 
duidelijk toen VW deze zomer bekend maakte €500 
mln te gaan investeren in de Autoeuropa locatie. Als 
gevolg hiervan hebben vijf potentiële componenten-
leveranciers hun interesse uitgesproken aan het 
Duitse merk. Intussen hebben AutoEuropa, 
Continental, Electrofer IV en Maquijig samen met de 
gemeente Palmela een economisch ontwikkelings-
verband opgezet, Fórum da Indústria Automóvel de 
Palmela (FIAPAL), om voor de automobielproductie 
in het zuiden van het land te lobbyen en EU-gelden 
voor de sector te verkrijgen. 
 

 
 

LATIJNS-AMERIKA 

 
 

Nieuwe vaarroute voor containervervoer  

Met de zogenaamde MedPac Service heeft de haven 
van Rotterdam een nieuwe vaarroute voor 
containervervoer naar Zuid-Europa en Midden- en 
Noord-Amerika tot stand gebracht. Het havenbedrijf 
verwacht veel verkeer van en naar groeiende 
economieën, zoals Mexico en Colombia.  
De schepen varen vanaf Rotterdam naar havens in 
Frankrijk, Spanje en Italië, waarna ze de oceaan 
oversteken naar Midden- en Noord-Amerika. In 2002 
werden er op de heenroute, toen er nog geen directe 
verbinding met de Rotterdamse haven was, in totaal 
84 duizend containers vervoerd; 9% meer dan het 
jaar ervoor. In de andere richting waren dat bijna 41 
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duizend containers, een groei van 28%. Het 
retourtraject lijkt voor Rotterdam de meeste potentie 
te bieden. Met name Mexico zit economisch in de lift. 
Het land streefde in 2001 met een BBP van  
US$ 620 mld Brazilië voorbij als de grootste exporteur 
van goederen en diensten in Latijns-Amerika. President 
Vicente Fox van Mexico wil intensievere economische 
banden met Europa en heeft Rotterdam als logisch 
concentratiepunt genoemd. In 2002 steeg het totale 

containerverkeer Rotterdam-
Mexico met 25% tot 10.500 
containers. Vanaf Rotterdam 
naar de Italiaanse en 
mediterrane Spaanse 
havens bedroeg in 2002 de 
groei 70%, tot 27 duizend 
containers. “Ook van de 
verbinding met Colombia 
verwachten we veel”, zegt 
een woordvoerder van de 

Rotterdamse haven. “We lezen hier alleen over de 
ellende rond drugs en politiek, maar economisch gaat 
het met het land niet slecht.” 
 

Stijgende marktkansen Brazilië 

Slechts een matige groei van het BNP zal voldoende 
zijn om de komende jaren (2003-2007) de reële 
inkomens te doen stijgen, wat grotere consumptie en 
daarmee stijgende marktkansen als gevolg heeft. De 
vraag naar importgoederen zal in 2003 en 2004 
weliswaar nog niet groeien, maar naar verwachting van 
de Economist Intelligence Unit zal na 2004 een 
duidelijke stijging plaatsvinden. De in dollartermen 
lage lonen en de bijzonder goede toegang tot andere 
markten binnen de Mercosul bieden goede kansen voor 
Brazilië als regionale export basis. Deze kansen kunnen 
verder toenemen als de onderhandelingen voor een 
vrijhandelszone voor een groot deel van het 
Amerikaanse continent (FTAA) in 2005 succesvol 
worden afgesloten. 
 

Overwinning voor Lula en Brazilië  

Na een langdurig en hoogoplopend debat is het 
Braziliaanse Huis van Afgevaardigden woensdag-
ochtend akkoord gegaan met de pensioenwet van 
president Lula. Het voorstel kreeg 385 stemmen voor 
en 126 tegen. Met de stemming heeft de leider de 
eerste stap gezet richting een welvarender en 
rechtvaardiger Brazilië. De overwinning van de 
regering in het Huis van Afgevaardigden is goed voor 
het imago van Lula en zijn team, kalmeert 
investeerders en is vooral psychologisch van belang. 
Hoewel het voorstel dat door de stemming is gekomen 
een flink afgezwakte versie is van de geplande 
hervorming, is het het best haalbare gezien de 
samenstelling van het huidige parlement en vele malen 
beter dan de regeling die nu bestaat. Bovendien komt 
het op een psychologisch belangrijk moment. Nu het 
enthousiasme van de eerste maanden over Lula’s 
presidentschap voorbij is, laat Lula investeerders zien 
dat hij het serieus meent met de hervormingen, en dat 
hij in staat is ook zonder eigen meerderheid in het 
parlement in een recordtijd een omstreden 
grondwetswijziging erdoor te krijgen. Daarmee wordt 
Brazilië een aantrekkelijke partij voor investeerders 

van buiten. De hervormingen – het belastingstelsel 
en een landhervorming zijn nu aan de beurt – zullen 
namelijk de rente doen zakken en de economie 
aanjagen. De Braziliaanse Senaat heeft inmiddels de 
concepttekst van de belastinghervormingen 
ontvangen. Verwacht wordt dat zij gouverneurs die 
kritiek hebben op de concepttekst zullen horen en de 
hervorming stapsgewijs zullen goedkeuren. De 
meest polemische onderwerpen, zoals het voorstel 
de plaats te wijzigen waar ICMS (deelstaats 
omzetbelasting) geheven wordt, zullen naar 
verwachting op het laatst worden behandeld. Het is 
nog maar de vraag of één en ander voor de 
jaarwisseling afgerond kan worden.  
 

Brazilië: toename buitenlandse investeringen 

Volgens de UN Council on Trade and Development 
(Unctad) heeft Brazilië een belangrijke stap gedaan 
als ontvanger van buitenlandse investeringen. 
Brazilië en China waren tijdens de periode van 1980 
tot 2002 zelfs de meest aantrekkelijke landen voor 
buitenlandse investeringen (FDI) in ontwikkelings-
landen. Brazilië is daarmee op de mondiale lijst van 
ontvangers van buitenlandse investeringen gestegen 
van de 14de plaats in 1990 naar de 8ste in 2002. 
Door de positieve economische verwachtingen, 
gewekt door de toename van buitenlandse 
investeringen (in augustus bedroegen de directe 
buitenlandse investeringen in Brazilië US$ 980 mln) 
is de dollarkoers de afgelopen maanden verbeterd. 
Een aantal factoren heeft tot optimisme geleid bij 
investeerders. Zo is de basisrente in de afgelopen 
maanden met 2 procentpunten gedaald, is het 
Brazilië risico op het laagste niveau sinds 2000 
beland en is de goedkeuring van de structurele 
hervormingen in het congres voorspoedig verlopen. 
Verwacht wordt dat de dollar de komende maanden 
circa 3,00 Reais noteert en dat de SELIC interestvoet 
verder daalt tot 17,5% op jaarbasis. 
 

Nederland ontvangt intentieverklaring van Rio 
Grande do Sul 

Tijdens een rondvaart in de Rotterdamse haven 
heeft de gouverneur van Rio Grande do Sul, 
Germano Rigotto, een intentieverklaring overhandigd 
aan het ministerie van Verkeer en Waterstaat. 
Hiermee wordt onderstreept dat er veel interesse 
bestaat in Nederlandse ondernemingen op het 
gebied van watertransport, om efficiëntere 
transportmogelijkheden te creëren in de zuidelijke 
deelstaat. Bovendien moedigt de verklaring een 
grotere deelname van Nederlandse expertise aan.  
 

Brazilië: 18 prioriteitssectoren 

De nationale ontwikkelingsbank BNDES zal naar 
verwachting binnenkort een plan bekend maken, 
waarin ze 18 sectoren definieert die prioriteit krijgen 
in financieringsprogramma’s. Het gaat onder andere 
om de levensmiddelensector en de meubelindustrie. 
In deze financieringsprogramma’s zal de nadruk 
komen te liggen op de internationalisering van het 
Braziliaanse bedrijfsleven. 
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Argentijnse economie zal dit jaar 6% groeien 

Eind augustus is bekend gemaakt dat de verwachte 
economische groei voor dit jaar volgens officiële 
bronnen de 6% zal bereiken. Deze stijging bedraagt 
50% meer dan de 4% die het IMF eerder had 
voorspeld. Na een vier jaar durende recessie is dit de 
eerste aanzienlijke groei, die met name wordt 
veroorzaakt door de devaluatie van de Argentijnse 
Peso. Na de devaluatie waren importgoederen te duur 
geworden, wat echter als positief gevolg had, dat de 
lokale industrie nieuw leven werd ingeblazen, aldus 
José Luis Mala, Hoofd Macro-economisch beleid bij het 
Ministerie van Economische Zaken.  
 

Argentijnen ontwikkelen ecologische tractor 

Het Argentijnse 
bedrijf Pauny, dat 
anderhalf jaar 
geleden door het 
eigen personeel is 
overgenomen, 
heeft zijn eerste 
milieuvriendelijke 
tractor gepresen-
teerd. Het voertuig 
loopt op LPG, waardoor vrijwel geen vervuilende 
gassen vrijkomen. Met de ecologische tractor, zoals hij 
door de ontwerpers genoemd wordt, is het mogelijk de 
agrarische productiekosten met ruim 30% te 
verminderen. Dit wordt bevestigd door de autoriteiten 
van de provincie Córdoba, in het midden van het land, 
waar het bedrijf gevestigd is. Aangezien het prototype 
werkt op tanks van 250 liter LPG is het iets duurder in 
de aanschaf dan een reguliere tractor, maar dat wordt 
al snel gecompenseerd door de brandstofbesparing. 
Het ontwerp en de bouw van de nieuwe machine 
werden uitgevoerd in de plaats Las Varillas, waar tot 
haar faillissement in 2001 de tractorfabriek Zanello 
werkzaam was, die daarna door de eigen arbeiders 
nieuw leven in werd geblazen. 
 

Mexico vraagt private investeringen elektriciteit 

De Mexicaanse president Vicente Fox heeft 
aangekondigd dat de behoefte aan elektriciteit in zijn 
land de komende 10 jaar met 65% zal toenemen. Hij 
maakte dit bekend op de 66ste verjaardag van het 
staatsenergiebedrijf Comisión Federal de Electricidad 
(CFE). Om aan deze vraag te voldoen zullen wet- en 
regelgeving moeten worden aangepast, zodat 
investeringen uit de private sector mogelijk kunnen 
worden gemaakt. Volgens de Mexicaanse grondwet 
mag alleen de regering elektriciteit voor openbaar 
gebruik opwekken en distribueren. Sinds de 
wethervorming van 1992 is het voor private 
producenten wel toegestaan elektriciteit op te wekken, 
maar slechts voor eigen gebruik of om deze door te 
verkopen aan de CFE. Om een stijging van 65% 
mogelijk te maken zal voor US$ 46.700 mln moeten 
worden geïnvesteerd. De CFE bezit een geïnstalleerde 
capaciteit van 42.000 mW en heeft plannen voor 
uitbreiding naar 70.000 mW in 2011.  

Mexicaanse tuinbouw reeds groot succes; 
bloementeelt veelbelovend 

Terwijl de traditionele landbouw in Mexico het steeds 
moeilijker krijgt, omdat ze te weinig heeft ingespeeld 
op de kansen en bedreigingen van de NAFTA, maakt 
de tuinbouwsector een onstuimige groei door, die 
juist door NAFTA lijkt te worden aangewakkerd. Door 
te anticiperen op een geliberaliseerde Noord-
Amerikaanse markt is de kasgroenteteelt die zich 
richt op export naar de VS de afgelopen twee jaar 
met 50% toegenomen, naar ca 1.200 ha. De 
geëxporteerde kasgroenten waarvan de belangrijkste 
producten tomaten, paprika’s, pepers en 
komkommers zijn, hadden vorig jaar een totale 
waarde van ca US$ 300 mln. Het gunstige klimaat, 
waardoor het hele jaar productie mogelijk is, de lage 
arbeidskosten en de nabijheid van de koopkrachtige 
markten van de VS en Canada geven de Mexicaanse 
kastuinbouw grote potentie. Diverse Nederlandse 
bedrijven hebben deze veelbelovende markt ontdekt 
en richten zich in Mexico onder andere op technische 
installaties voor kassen en de bouw van plastic 
kassen. Grote Mexicaanse kasgroentetelers zijn ook 
geïnteresseerd in de bloementeelt en investeren 
graag in de bloementeelt. Ten opzichte van 
bloemenleveranciers als Colombia en Ecuador heeft 
Mexico het grote voordeel dat het dichtbij de 
afzetmarkt ligt. Bloemen hoeven niet duur in te 
worden gevlogen, maar kunnen over land met 
koelwagens worden aangeleverd. Daardoor zijn ze 
niet alleen sneller op de markt maar kunnen ook op 
water worden vervoerd, wat de kwaliteit ten goede 
komt. Uiteindelijk wordt een kwalitatief beter 
product aangeboden voor een lagere prijs. 
 

Van Moorsel fietst record van de baan in Mexico 

De al rijk beladen erelijst van Leotien Zijlaard-Van 
Moorsel is op 1 oktober nog eens uitgebreid met het 
werelduurrecord. De 33-jarige wielrenster brak in 
Mexico-Stad het record dat drie jaar geleden door de 
Franse Jeannie Longo werd gevestigd met een 
onverwachte overschrijding van maar liefst 971 
meter, en vestigde de nieuwe recordafstand op 46 
kilometer en 65 meter. Terwijl Van Moorsel eerder in 
Manchester niet in de buurt van het record van de 
Française was gekomen, hielp de hoogte van de 330 
meter lange baan in Mexico-Stad haar mee aan de 
overwinning. De baan waarop ze reed ligt op 2200 
meter. Daarmee leidt de ijle lucht weliswaar tot 
problemen met de zuurstofopname, maar de 
luchtweerstand is daarentegen veel geringer dan op 
zeeniveau. Nu ze zo ongeveer alles gewonnen heeft 
wat er te winnen valt, liet Van Moorsel weten dat 
haar carriére nu af is.  
 

Chileense consumentenvraag retail stijgt weer 

In de maand augustus hebben Chileense 
consumenten in hun optimisme over de nationale 
economie gezorgd voor 6,8% meer retailverkopen 
vergeleken met dezelfde maand in 2002. De 
nationale Kamer van Koophandel heeft dit woensdag 
24 september bekend gemaakt en liet daarbij weten 
dat deze groei van de vraag alle verwachtingen van 
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de Kamer heeft overtroffen. Terwijl de Chileense 
economie langzaam maar zeker opklimt uit de 11 
maanden durende recessie van 1999, was de 
consumentenvraag tot voor kort nog achtergebleven. 
Hoewel de binnenlandse vraag nog niet sterk is, zullen 
lagere rente en een geleidelijke verbetering van de 
koopkracht de uitgaven ook in de tweede helft van 
2003 een aanzienlijke impuls geven. Uitgaven aan 
consumentengoederen en –diensten zijn vanaf begin 
dit jaar gegroeid, en deze stijgende lijn zal ook in de 
tweede helft van 2003 doorzetten. In maart 2003 
daalde het consumentenvertrouwen weliswaar naar het 
laagste niveau van de afgelopen 2 jaar, maar de 
verbeterde macro-economische vooruitzichten zullen 
naar verwachting het vertrouwen tegen het eind van 
het jaar weer omhoog moeten brengen. De 
werkloosheid van bijna 10% zal de uitgaven aan 
luxegoederen de rest van het jaar wat temperen, wat 
echter weer zal worden goedgemaakt door het 
ontstaan van meer werkgelegenheid als gevolg van de 
grotere economische activiteit tegen het eind van het 
jaar. De toenemende vraag naar luxe duurzame 
consumentengoederen zal zeker hoger uitkomen dan 
de behoefte daaraan in dezelfde periode van vorig jaar. 
Volgens de Chileense Centrale Bank zal de 
economische groei dit jaar uitkomen op 3 tot 3,5%. De 
verschillende handelsverdragen maken Chili een 
leidende Zuid-Amerikaanse handelsnatie. Zodra de 
mondiale economie opleeft zal het land hier de 
vruchten van plukken.  
 

Geselecteerde weblinks 

• www.5dias.com  Spaanse zakenkrant met 
bedrijfs- en sectorinformatie (Spaans) 

• www.datafileportugal.com  Portugees business 
nieuws (Engels) 

• www.invertir.com  Informatieve site over 
investeren in Argentinië (Engels, Spaans)  

• www.braziltradenet.gov.br  Homepage van 
Brazilian Trade Promotion Network (Engels, 
Spaans, Portugees) 

• www.direcon.cl Chileense internationale 
handelsstatistieken van het Ministerie van 
Economische en Buitenlandse zaken (Spaans) 

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 

Spain Trade Award: 13 november 
Latin Trade Award: 27 november 
Bedrijven die mee willen dingen naar de Trade 
Awards 2003 kunnen zich aanmelden bij dhr Jan van 
Wissen van het NCHNL: janvanwissen@nchnl.nl.  

Bio-energie Centraal-Amerika: Binnenkort wordt 
de sectorstudie ‘Bio-energie Costa Rica, El Salvador 
en Panama’ door de EVD gepubliceerd. Transfer 
onderzocht in de afgelopen maanden de markt-
kansen voor Nederlandse bedrijven in dit sterk 
opkomende segment binnen de Duurzame Energie. 
Via de nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de 
voortgang, voor meer informatie kunt u ons ook 
alvast e-mailen via: info@transfer-lbc.com.  
 
Sectorstudies Spanje: De twee sectorstudies over 
marktkansen in Spanje die Transfer heeft verzorgd 
voor de EVD en het Consulaat in Barcelona, te weten 
'Biotechnologie' en 'Schone Technologie', zijn nu 
verkrijgbaar bij Landenmanager Spanje van de EVD, 
mw J. de Lannoy Tel.: 070-778 89 55, e-mail: 
lannoy@evd.nl. 
 
Duurzame Energie missie Spanje: In het kader 
van de sterk groeiende markt voor wind-, zonne-, en 
biomassa-energie in Spanje, organiseert Transfer 
begin december een handelscontactreis voor 
Nederlandse bedrijven in deze sector. Voor meer 
informatie zie onze website, of neem contact op met 
Sven Kallen: sven@transfer-lbc.com.  
 
Spreekdag Utrecht: Op uitnodiging van de Kamer 
van Koophandel Utrecht verzorgen wij weer een 
spreekdag op 26 november, waarbij bedrijven met 
interesse vrijblijvend een gesprek kunnen aangaan. 
 
Internationale handelsdag: Op 9 september heeft 
Transfer met een presentatie en een stand 
deelgenomen aan de Internationale handelsdag in 
Alkmaar. De dag werd georganiseerd door de Kamer 
van Koophandel en bood met workshops over 
verschillende landen en een bedrijvenbeurs een 
gevarieerd programma. 
 

Transfer Latin Business Consultancy 

Al ruim 6 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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