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N

a enkele jaren van moeilijke macro-economische omstandigheden en een tanende geloofwaardigheid is het tij opnieuw
gekeerd voor Argentinië. De vervalste statistieken, die het BBP opbliezen en de inflatie
verzwegen, ruimden onder de in 2015 verkozen President Mauricio Macri plaats voor
realistische maar bovenal stabiele en positieve vooruitzichten.

Deze groei zal ook meer dan vroeger gebaseerd zijn op een samenwerking met
andere landen. Handelsbarrières worden
in sneltempo opgeheven en buitenlandse
bedrijven en investeerders met open armen
ontvangen. Een handelsakkoord volgend
op de huidige onderhandelingen tussen de
Europese Unie en Mercosur zou deze positieve tendens nog verder kunnen versterken.

Argentinië is ondanks de moeilijkheden
in het afgelopen decennium nog steeds
de 21ste economische macht ter wereld.
Dat heeft het te danken aan stabiliserende
factoren, zoals de rijkdom aan natuurlijke
hulpbronnen en de goed opgeleide middenklasse. Nu de macro-economische lange
termijn uitzichten, ondanks plotse uitschieters, onder controle lijken en Argentinië
weer op de internationale markten kan lenen zal het potentieel pas echt tot uiting
komen. Een nieuwe groeifase dient zich dan
ook aan.

Het is in deze context dat het Agentschap
voor Buitenlandse Handel, in samenwerking
met haar partners, de FOD Buitenlandse
Zaken, Flanders Investment & Trade,
Brussel Invest & Export by hub.brussels en
l’Agence wallonne à l’exportation et aux
Investissements étrangers, deze gezamenlijke economische zending van 23 tot 27 juni
2018 naar Argentinië organiseert. Wij zijn
ervan overtuigd dat dit voor onze Belgische
bedrijven een mooie gelegenheid biedt om
hun troeven op de Argentijnse markt uit te
spelen.

Fabienne L’Hoost
Directeur-generaal
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EXECUTIVE SUMMARY

A

rgentinië staat op wereldvlak op de 21ste
plaats als het op de grootte van het BBP aankomt. Landbouw, waarmee Argentinië vaak
wordt geassocieerd, staat slechts in voor 7,5% van
het BBP, al heeft het land daarnaast ook een sterke
voedselverwerkende sector. Het is de tertiaire sector die voor twee derde het BBP bepaalt, dankzij
onder meer een bloeiende handel. In 2017 groeide
het BBP aan met 2,5% en de komende jaren zou de
groei zich volgens het IMF doorzetten.
Daar waar Argentinië een zeer volatiele geschiedenis van oplopende inflatie, rente en wisselkoersen
heeft gekend, is er langzaam maar zeker sprake
van een normalisatie, al blijft de situatie uitdagend.
Het is aan de centrale bank van Argentinië (BCRA)
om de monetaire doelstellingen niet ten koste van
de groei te behalen. Bovendien is de wisselkoers
onder President Macri zwevend geworden, wat de
competitiviteit van de Argentijnse export ten goede
komt, maar waakzaamheid en opvolging vereist. Bij
het ter perse gaan waren er gesprekken tussen het
IMF en de Argentijnse regering aan de gang over
een kredietlijn.
De grotere focus op buitenlandse handel vormt een
trendbreuk met de vorige administratie, waar export en import aan banden werd gelegd met protectionistische maatregelen. Bijgevolg is Argentinië
weinig betrokken in Global Value Chains en was de
Argentijnse buitenlandse handel in 2016 goed voor
slechts 26% van het BBP. Amper drie landen hadden
een lagere ratio. Voor haar export is Argentinië sterk
afhankelijk van de agrarische sector, goed voor 60%
van de uitvoerwaarde. Zowel qua export als import
zijn Brazilië, China en de Verenigde Staten de belangrijkste partners.
Toch is de handel met de Europese Unie zeker niet
te verwaarlozen. De EU in haar geheel is zowel de
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tweede uitvoer- als invoerpartner van Argentinië.
Bovendien lijken de EU-Mercosur onderhandelingen in de laatste fase te zitten. Als het akkoord er
komt zullen Belgische en andere Europese bedrijven niet alleen kunnen profiteren van betere importtarieven, maar ook van het feit dat de EU als eerste
een recent handelsakkoord sluit met Mercosur, dat
tot voor kort vrij gesloten was. Dit geeft aan de EU
een “first-mover” voordeel.
Ook de directe buitenlandse investeringen (DBI) in
Argentinië lijken sinds het aantreden van de nieuwe
President weer aan te trekken. Naast de oprichting
van een agentschap om investeringen te promoten
werden ook een waslijst aan nieuwe maatregelen
genomen die investeren in Argentinië aantrekkelijker moeten maken. Er zijn alvast projecten geïdentificeerd ter waarde van minimaal 220 miljard USD in
verschillende sectoren.
Toch blijft voorzichtigheid geboden. Krediet
beoordelaar Credendo ziet nog aanzienlijke politieke risico’s en een bovengemiddeld commercieel risico. Ook de OESO ziet de situatie voorlopig
nog met de nodige terughoudendheid tegemoet.
Ondanks de vooruitgang van de publieke en private instellingen blijven er volgens het Wereld
Economisch Forum en de Wereldbank grote werkpunten, zoals de efficiëntie van de goederenmarkt
en de licenties voor bouwvergunningen.
Na enkele sleutelcijfers en een interview met de
Argentijnse Ambassadeur in België (deel 1) en een
macro-economische analyse van het land (deel 2)
worden drie essentiële sectoren uit Argentinië besproken: infrastructuur, nucleaire industrie en de
agro-industrie (deel 3). Enkele recente Belgische
succesverhalen besluiten deze studie (deel 4).
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ARGENTINIË
IN ENKELE CIJFERS

GEOGRAFIE
Argentinië is het 8ste grootste land ter
wereld. Het heeft een oppervlakte van
ongeveer 2.8 miljoen km².

5

91

Argentinië heeft
5 buurlanden: Chili,
Bolivia, Paraguay,
Uruguay en Brazilië.

x België

-105 m a 6.962 m
Argentinië heeft zowel het hoogste punt
(Cerro Aconcagua van 6.962 meter) als het laagste punt
(Laguna del Carbon, -105 meter) van het westelijk halfrond.
Met Ushuaia heeft Argentinië ook de meest zuidelijk
gelegen stad ter wereld.

BBP IN LOPENDE PRIJZEN

(2017)

economische macht ter wereld
(2017)
JAARLIJKS BBP PER INWONER
IN KOOPKRACHTPARITEIT

14.062 USD
(2017) (uitgedrukt in
lopende prijzen)
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+ 2,5%
GROEI BBP

2016

2017

WISSELKOERS

29.59

ARS (Argentijnse peso)

1 EUR

(op 15/05/2018)

ECONOMIE

DEMOGRAFIE

97,2%

23

van de inwoners zijn Europees of
mesties (European-Native American)
van origine

PROVINCIES
en 1 autonome stad
(Buenos Aires)

1/3

van de bevolking
leeft in Buenos Aires en
92% van de bevolking
leeft in verstedelijkt
gebied

1

nationale taal:

Spaans

44,3
miljoen
inwoners

(juli 2017)
MEDIAAN LEEFTIJD

31,7 jaar

1

PRESIDENT ALS HOOFD VAN
DE STAAT EN VAN DE REGERING

Mauricio MACRI

POLITIEK
PRESIDENTIËLE
REPUBLIEK

(sinds 10 december 2015)
BRON: CIA FACTBOOK & IMF
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1.2 INTERVIEW MET DE ARGENTIJNSE AMBASSADEUR
IN BELGIË: PABLO GRINSPUN
(06/04/2018)

Kunt u een kort overzicht geven van de voornaamste doelstellingen van President Macri, en
hun vooruitgang?
De belofte van verandering om de economie, de
instituten en de Argentijnse relaties te normaliseren hebben Macri aan de macht gebracht. Onder
dit motto kunnen de voornaamste objectieven van
de regering Macri gedefinieerd worden op basis
van drie assen.
Een van de voornaamste objectieven heeft betrekking op de stabilisatie van de macro-economie. Na de liberalisatie van de valutamarkt, een
oplossing van de problematiek omtrent holdouts, de toekenning van volledige onafhankelijkheid aan de centrale bank, de afschaffing van een
groot deel van de exporttaksen op landbouwproducten en de niet-tarifaire beperkingen op
de import, kende de Argentijnse economie een
groei van haar BBP en een verlaging van de inflatie. De vooruitzichten voor het jaar 2019 lijken
te bevestigen dat Argentinië een duurzame groei
tegemoet gaat. De basis voor deze groei dient
wel behouden te worden, door bijvoorbeeld akkoorden per sector af te sluiten die toelaten om
de competitiviteit te verhogen.
Het tweede objectief van de regering Macri betreft de verbetering van de rechtsstaat. Een reeks
wetgevende initiatieven zijn aangenomen om de
rechtszekerheid en de transparantie te verbeteren
(Wet op Publiek-Private Samenwerking, Wet op
het Ondernemingsrecht en de Wet op de Kleine
en Middelgrote Ondernemingen). De institutionele verandering, die wordt gekenmerkt door de
nieuwe relatie tussen de uitvoerende macht en het
congres, speelt eveneens een belangrijke rol in het
respect voor de rechtsstaat.
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INLEIDING

Op dit moment komt de groei voornamelijk voort
uit investeringen (publiek en privaat), wat een teken
van vertrouwen in de toekomst weerspiegelt.

De derde as draait rond de herintegratie van
Argentinië in de mondiale economie en de internationale gemeenschap. De President heeft al 46
regeringshoofden ontvangen en heeft 17 officiële
bezoeken afgelegd, er zijn bilaterale akkoorden
ondertekend, er waren de onderhandeling van
vrijhandelsakkoorden met de Mercosur en de
deelname aan multilaterale forums… Bovendien
was Argentinië gastheer van de 11e ministeriële
vergadering van de Wereldhandelsorganisatie, en
heeft het ook met het voorzitterschap van de G20
haar intentie getoond om wederom een belangrijke speler te worden in de wereldeconomie en
de internationale gemeenschap. Argentinië heeft
eveneens het overleg onder artikel IV van het IMF
opnieuw opgestart en heeft duidelijk haar wil uitgedrukt om deel uit te maken van de OESO.

Hoe schat u het huidige economische klimaat
van Argentinië in?
Het beleid wordt bedrijfsvriendelijk bevonden. Een
positief teken is dat het landenrisico daalde van
620 basispunten (in september 2015) tot 450 basispunten (in maart 2016) en verder tot 351 basispunten (in december 2017). Op dit moment komt
de groei voornamelijk voort uit investeringen (publiek en privaat), wat een teken van vertrouwen in
de toekomst weerspiegelt.

De groei is vooralsnog gematigd maar gaat haar
tweede jaar in. In 2017 bedroeg de stijging van het
BBP ongeveer 3% en de analyses voorzien een gelijkaardig cijfer voor 2018.
Anderzijds is het niveau van de inflatie hoger dan
verwacht. Het nieuwe streefcijfer van 15% ligt dichter bij de marktverwachtingen, die volgens de
centrale bank 16 tot 18% bedragen. Ook al wil dit
zeggen dat het percentage hiermee 7 procentpunt
lager ligt dan in 2017, toch voorzien de publieke en
private berekeningen een inflatie die drie tot vier
kier hoger ligt dan in de buurlanden, met uitzondering van Venezuela.
De overheid hoopt ook dat de verlaging van het
overheidstekort en de vertraging van de inflatie in
de komende jaren kunnen aanmoedigen tot een
groei op lange termijn. Het terugdringen van het
tekort heeft op dit moment echter een negatief
effect op het groeiritme, in een land waar de uitgaven van de Staat een grote invloed hebben op de
evolutie van het BBP. De verhoging van de wettelijk
gereguleerde prijzen, die werd doorgevoerd om
de budgettaire cijfers aan te passen, zorgt op korte
termijn voor een opwaartse druk op de inflatie en
verlaagt de koopkracht van de burgers.
Volgens het budget voor 2018 verwacht de regering een groei van de investeringen met 17%

AGENTSCHAP VOOR BUITENLANDSE HANDEL

13

van het BBP, een centrale indicator voor het ondersteunen van de economische activiteit. Dit
percentage is echter nog ver verwijderd van dat
van haar buurlanden. Tegelijkertijd vormen de
reële investeringen de belangrijkste indicator
voor de toename van het aantal arbeidsplaatsen.
Het aantal nieuwe jobs kent op dit moment echter een tragere groei dan de rest van de economie. Volgens INDEC, het Nationaal Instituut voor
Statistieken en Census in Argentinië, bedroeg het
werkloosheidspercentage 8,3% op het einde van
het derde trimester van 2017, hetzij een minieme
daling van 0,2 procentpunt in vergelijking met de
8,5% die werd opgetekend na dezelfde periode
een jaar eerder.

Wat zijn volgens u de belangrijkste verwezenlijkingen van Argentinië in het afgelopen decennium?

14
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op dit moment ook een debat aan de gang omtrent de abortuswetgeving.
Een aanzienlijk deel van de bevolking is opgenomen in de consumptiemaatschappij. Argentinië is
in Centraal- en Zuid-Amerika dan ook het land met
de belangrijkste middenklasse geworden (23,4% in
2000, 64,0% in 2016).
Tot de grote nationale mijlpalen behoort verder
ook de oprichting in 2006 van het ARSAT (Empresa
Argentina de Soluciones Satelitales SA). Haar objectief bestaat er in om een Argentijns geostationair satellietsysteem te ontwikkelen. Argentinië
is bezig met het ontwerp, de ontwikkeling en de
bouw van de eerste satellieten van dit type. Het zal
deze satellieten ook lanceren, in een baan rond de
aarde brengen en vervolgens commercialiseren.

Argentinië mag trots zijn op de verwezenlijkingen
die werden geboekt. In de laatste tien jaar zijn
er in Argentinië politieke partijen aan de macht
geweest met programma’s die sterk van elkaar
verschilden. Toch bleven bepaalde initiatieven
doorlopen. Dit toont aan dat deze fundamenteel
zijn voor het land, ongeacht de politieke strekking. We nemen het voorbeeld van “de universele uitkering per kind”. Deze sociale verzekering,
van kracht sinds 2009, beoogt achtergestelde
gezinnen met kinderen (en in het bijzonder de
moeders) te ondersteunen, alsook de scholing en
de gezondheid van kinderen jonger dan 18 jaar te
bevorderen.

Wat zijn volgens u de voornaamste uitdagingen
voor uw land?

Het land kende eveneens verbeteringen op het
vlak van gelijkheid tussen man en vrouw. Argentinië
was in 2010 zelfs het eerste Latijns-Amerikaanse
land dat het huwelijk van twee personen van hetzelfde geslacht op nationaal niveau erkende. Er is

De tweede pijler draait rond de normalisatie van het
functioneren van de democratische instellingen.
De doelstelling bestaat er in om het vertrouwen
van de inwoners te herstellen t.o.v. de instellingen
van het land. In dat opzicht dienen er verschillende
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Argentinië moet het hoofd bieden aan tal van uitdagingen. De campagnebeloftes van de huidige
coalitie Cambiemos zijn gestoeld op drie assen.
De eerste as heeft betrekking op het terugdringen
van de armoede. In 2016 bevond 27,5% van de
Argentijnse bevolking zich in een precaire situatie. Het verlangen om te komen tot een Argentinië
zonder armoede gaat hand in hand met het terugdringen van de inflatie, waarvan de impact veel
groter is op de meest kwetsbare personen.

INLEIDING

Argentinië heeft veel potentieel en bevindt zich
op het vlak van handel in een nieuw tijdperk van openheid.

acties ondernomen te worden: de strijd tegen de
corruptie, een verbetering van het democratische
systeem door een electorale hervorming, samenvallende verkiezingen organiseren en de invoering
van een volledig elektronische stemming, alsook
meer transparantie en onafhankelijkheid op juridisch vlak.
De derde pijler stoelt tenslotte op de strijd tegen
de drugshandel en de onveiligheid die dit met zich
meebrengt. We denken hierbij aan grenscontroles,
een politiek van verslavingspreventie en de oprichting van gratis en anonieme hulplijnen.

Waarom zouden Belgische ondernemingen volgens u handel moeten drijven met Argentinië?
Welke raad kan u hen geven?
Er zijn tal van redenen waarom Belgische bedrijven
zouden moeten overwegen om handel te drijven
met Argentinië.
Om te beginnen is Argentinië een van de belangrijkste en rijkste economieën in Latijns-Amerika.
Het land beschikt over de derde grootste economie in de regio, na Brazilië en Mexico. Het is ook
het land met de 4de grootste bevolking in de regio
(43 miljoen inwoners) waar de middenklasse van
zeer groot belang is. Daarnaast beschikt het land
over een zeer lage private schuld (6% t.o.v. 43%
voor Chili).

Tot de sectoren met een sterk groeipotentieel
behoren onder meer de ontwikkeling van de bosbouw, de pulpindustrie en de industrialisering van
verwerkte voedingsmiddelen. Argentinië, dat per
inwoner wereldwijd de leider is op het vlak van
voedselproductie, is de voornaamste uitvoerder
van sojameel en –olie, de belangrijkste producent
en exporteur van citroenen, de derde voornaamste
uitvoerder van soja, alsook de vierde exporteur van
mais en zonnebloemolie. Het land is bovendien de
wereldwijde leider wat de productie van biodiesel
en bio-ethanol betreft. Tevens is het de tweede
producent ter wereld van lithium en de derde producent van boor.
Ook dienen de recente ondernemingsmaatregelen onderstreept te worden die dienen om de
handel te bevorderen, zoals het verlagen van de
belastingen op de export. Het land beschikt eveneens over preferentiële toegang tot de Mercosur,
die een markt van 300 miljoen inwoners vormt en
de 5de grootste economie ter wereld is.
Ik raad Belgische ondernemingen aan om lokale
contactpersonen te vinden. Werk niet alleen via
mail maar ook per telefoon om informatie in te winnen. Een mondje Spaans spreken wordt altijd op
prijs gesteld. Bezoek ook best de klanten of partners ter plaatse. Tot slot moeten de bedrijven ook
over een goede dosis doorzettingsvermogen en
geduld beschikken.

Argentinië is een land met veel potentieel en bevindt zich op het vlak van handel bovendien in een
nieuw tijdperk van openheid. Het land, dat met 2,8
miljoen km2 het achtste grootste ter wereld is, geniet van een weelde aan natuurlijke hulpbronnen,
met 53% van de landbouwgronden en een grote
kustlijn van bijna 5000 km.
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2

ECONOMISCHE
GEGEVENS

2.1 SLEUTELINDICATOREN

2.1.1 BBP
Het BBP per hoofd van de bevolking bedroeg in
2017 14.062 USD. Gecorrigeerd naar koopkrachtpariteit (PPP) komt dit neer op 20.680 USD, een
bedrag dat zou toenemen tot 25.010 USD tegen
2022.

Het Bruto Binnenlands Product (BBP) van een land
wordt bepaald door de productie van rijkdom van
haar economische actoren (huishoudens, bedrijven en overheid). Het wordt vaak beschouwd als
de belangrijkste indicator om de gezondheid van
een economie te beoordelen.

GROEI
NOMINAAL BBP
In het begin van de 20ste eeuw was de Argentijnse
economie één van de sterkste van de de wereld.
Dankzij een goed opgeleide arbeidspopulatie en
een florerende export was het inkomen per capita in deze periode tot dubbel zo groot als dat
van Japan. Het Argentijnse exportmodel teerde
voornamelijk op landbouwproducten, waarbij het
Argentijnse rundsvlees een prominente plaats innam.

Volgens schattingen van het IMF bedroeg het nominaal BBP (tegen lopende prijzen) van Argentinië
619,9 miljard USD in 2017. Eind 2018 zou het BBP
volgens datzelfde IMF 639,2 miljard USD moeten
bedragen. Op basis van het BBP in 2017 bekleedt
Argentinië de 21ste plaats in de wereld wat de grootte van de economie betreft, na Saoedi-Arabië maar
vier plaatsen voor België.

GROEI VAN HET ARGENTIJNSE BBP , 2011 – 2020 (IN %)
BRON: INTERNATIONAAL MONETAIR FONDS (IMF) SCHATTINGEN VANAF 2017
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ECONOMISCHE GEGEVENS

In het begin van de 20ste eeuw
was de Argentijnse economie
één van de sterkste van de de wereld.

De groei kwam echter onder druk te staan door de
economische crisis van de jaren 1930. Na een militaire coup verloor het land niet alleen haar economische maar ook haar politieke stabiliteit. Er zouden in heel de twintigste eeuw niet minder dan 14
generaals Argentinië besturen.

tekende inflatiecijfers op die binnen de perken bleven als gevolg van een koppeling met de dollar en
pakte uit met een economisch beleid op neoliberale leest geschoeid. Tegelijk ging het land echter
in toenemende mate gebukt onder een oplopende overheidsschuld en corruptie.

Na de Tweede Wereldoorlog begon een traditie
van nationalisatie en regulering van de economie.
Tot in de jaren vijftig en zestig werden verschillende industrieën, waaronder de maakindustrie, sterk
gesubsidieerd. Een van de voornaamste bedoelingen was om zo de inflatie in bedwang te kunnen
houden. Toch kwam het inflatiespook regelmatig
opzetten en bleef de economie fragiel.

De financiële crisissen eind jaren negentig en
de daarmee gepaard gaande onrust op de wereldmarkten waren catastrofaal voor Argentinië.
Aangezien het land geen geld kon bijdrukken door
de koppeling aan de dollar, de export sterk daalde
omdat de dollar in waarde toenam en de buitenlandse schuld de pan uit swingde werd in 2001
dan toch beslist om de koppeling te laten varen.
Het land ging over tot een bankroet. Obligaties ter
waarde van 100 miljard USD werden niet terugbetaald, de werkloosheid steeg fors en het BBP
kromp met 4,4% in 2001 en 10,9% in 2002. De toegang van Argentinië tot de internationale markten
was weg.

Een poging tot liberalisering in de jaren 70 bracht
weinig zoden aan de dijk. De industrieën in
Argentinië waren niet opgewassen tegen de competitievere internationale concurrenten. Een jaar
na de Falklandoorlog in 1982 kwam er weer democratie in Argentinië maar daarmee verdween
de onrust niet. In 1989 bedroeg de inflatie 5000%.
Tussen 1970 en 1990 was het reële inkomen per
capita gedaald met 20%.
Pas in de jaren negentig kwam Argentinië opnieuw
in stabieler vaarwater. Het land kende in deze periode zes keer een groei van het BBP boven de 5%,

Tegen de verwachtingen van veel economen in
herpakte de Argentijnse economie zich daarna
sterk. Van 2002 tot en met 2007 groeide de economie met percentages rond of boven de 8%. Dit
was voornamelijk het resultaat van de hoge wereldprijzen voor grondstoffen waaronder soja, één
van Argentinië’s belangrijkste exportproducten.
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Bovendien was de Argentijnse export als gevolg
van de sterke devaluatie van de peso weer veel
goedkoper geworden.
Toen de economische crisis vanaf 2008 aan
de deur klopte leken de gouden jaren ten einde.
Onder Cristina Fernández de Kirchner werd de
groei daarom in toenemende mate gestimuleerd
op een artificiële manier. De overheid voorzag gulle
subsidies op onder meer energie en transport, liet
de tekorten op de balans oplopen en drukte geld
bij om deze tekorten aan te zuiveren. Bovendien
werd tussen 2007 en 2015 in toenemende mate
geknoeid met de groei-, inflatie-, en armoedecijfers. De werkelijke groei van het BBP bleef wisselvallig, met jaren van groei die werden afgewisseld
met jaren van contractie.
De nieuwe President, Mauricio Macri, nam bij zijn
aantreden in december 2015 maatregelen om de
subsidies af te bouwen, de koppeling met de dollar op te heffen en de importbeperkingen weg te
werken. Zijn eerste volledige ambtsjaar werd afgesloten met een negatieve groei (-2,2%), onder meer
door de lage grondstoffenprijzen en de recessie
van Brazilië, de belangrijkste Argentijnse handels
partner.
In 2017 bedroeg de geschatte groei 2,5% als gevolg
van een hogere consumptie, toenemende investeringen, openbare werken en sterke internationale
groei. The Economist bestempelde Argentinië als
één van de meest veelbelovende landen van 2018.
Ook het IMF ziet voor de komende jaren een stabiele groei, al blijft het land kwetsbaar voor sterke
schokken in de wereldeconomie en op de grondstoffenmarkt.
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VERDELING PER SECTOR
De primaire sector groepeert alle activiteiten voor
de exploitatie van natuurlijke rijkdommen zoals de
landbouw, de bosbouw, de visserij en de jacht.
Deze sector vertegenwoordigde volgens de laatste
schattingen 7,5% van het Argentijnse BBP in 2016.
Argentinië staat vooral sterk in het verbouwen van
soja en mais.
De secundaire sector omvat alle activiteiten die
als doel hebben om een natuurlijke grondstof tot
een afgewerkt product om te vormen. In 2016 was
deze sector goed voor 26,7% van het Argentijnse
BBP. De belangrijkste industriële sector is de maakindustrie, waar de productie van voedingsmiddelen en dranken ongeveer een derde van uitmaakt.
Daarna volgen de bouwnijverheid, de winning van
delfstoffen, de productie en distributie van elektriciteit, gas en water en vervolgens chemische producten en substanties.
De tertiaire sector, de sector van de diensten, staat
met een aandeel van 65,8% voor bijna exact twee
derde van het BBP in. Na de maakindustrie van de
secundaire sector betreft de handel de tweede belangrijkste subsector van het Argentijnse BBP. Het
is goed voor 14% van het totale BBP en meer dan
een vijfde van de tertiaire sector. Onroerende goederen, verhuur en diensten aan bedrijven (17,3%
van de tertiaire sector), openbare administratie, defensie en sociale zekerheid (14,3% van de tertiaire
sector) en vervoer, opslag en communicatie (10,1%
van de tertiaire sector) volgen.
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2.1.2 INFLATIE
De inflatie duidt op een algemene verhoging van
de prijzen van goederen en diensten over een gegeven periode. Men spreekt ook wel over een stijging van de levenskost of een daling van de koopkracht.

verdubbeling van de prijzen om de paar maanden.
In 1989 stond de inflatie op een duizelingwekkende 5.000%. Daarop greep de regering in en
werd de Argentijnse peso vastgekoppeld aan de
Amerikaanse dollar.

De consumptieprijsindex is net als in België de
meest gebruikte maatstaf. Deze weerspiegelt de
prijsevolutie van een geheel aan basisproducten
en –diensten die gezinnen kopen voor hun consumptie. Om de inflatie te bepalen, meet men de
evolutie van de index over een bepaalde periode.

Afgemeten aan de historische fluctuaties is de inflatie de afgelopen twee decennia stevig ingedamd.
Tussen 2005 en 2012 bedroeg de inflatie steeds
ongeveer 10%. Wanneer deze daarna toch sterker
de kop dreigde op te steken, greep de regering in
door de prijzen van bepaalde goederen in de reële
economie kunstmatig laag te houden via subsidies.
Bovendien werden de statistieken in toenemende
mate gemanipuleerd. Bijgevolg zijn er geen internationaal erkende cijfers voor 2015 en 2016, maar
de inflatie bedroeg naar schatting rond de 40%.

De inflatie in Argentinië kent een turbulente geschiedenis. Tussen 1975 en 1990 was er sprake
van een hyperinflatie, met een gemiddelde jaarlijkse stijging van om en bij de 300%, zijnde een

INFLATIE IN ARGENTINIË , 2011 – 2020 (IN %)
BRON: INTERNATIONAAL MONETAIR FONDS (IMF) SCHATTINGEN VANAF 2017
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In 2017 keerde Argentinië terug naar een internationaal erkend meetsysteem en bedroeg de inflatie
22,3%. Onder President Macri wordt werk gemaakt
van prijsstabiliteit en transparante statistische informatie. Een nieuwe geloofwaardigheid moet het
land in staat stellen om meer buitenlands kapitaal
aan te trekken. De regering formuleerde inflatiedoelstellingen die mochten fluctueren tussen 8%
en 12%. Tegelijk mocht een te strak monetair beleid
niet ten koste gaan van de economische groei.
Aangezien een inflatie binnen de voorgestelde
vork niet realistisch bleek is het inflatiedoel voor
2018 bijgesteld naar 15%. Deze schatting is ook
realistischer aangezien vanaf 2018 de marktverstorende subsidies op elektriciteit en energie gradueel wegvallen en de prijzen hiermee de hoogte
ingaan. Ondertussen bedraagt de inflatie in 2018
wel meer dan 20%.
Voor 2019 rekent de regering op een inflatie van
10%, in 2020 op een inflatie van 5%. Deze schattingen zijn optimistischer dan die van het IMF zoals
weergegeven op de grafiek “Inflatie in Argentinië,
2011-2020”.

2.1.3. RENTEVOET
De centrale bank van Argentinië (Banco Central de
la República Argentina, BCRA) is bevoegd voor de
monetaire politiek in Argentinië. Eén van de rollen
van de BCRA bestaat er in om de stabiliteit van het
financiële systeem te garanderen. Ze kan enerzijds
de tarieven verlagen om uitgaven en investeringen
aan te moedigen met als doel de economische activiteit te stimuleren, maar anderzijds kunnen de tarieven ook verhoogd worden om de economische
activiteit te vertragen en zo inflatie te vermijden.
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Een stijging of een daling van de basisrente ontlokt
een brede waaier aan reacties, die niet enkel de
andere banktarieven op korte en lange termijn (hypotheken, leningen, spaarrentes, …) beïnvloeden,
maar eveneens de wisselkoersen alsook meerdere macro-economische indicatoren zoals de
werkgelegenheidsgraad en de consumptieprijzen.
Toen de Argentijnse inflatie sterk steeg, volgde de
rentevoet. Eind maart 1990 bedroeg de rentevoet
nog 1.348%, tegen eind 1991 was dit teruggebracht
naar percentages rond de 20%.
Met de rust die terugkeerde in de inflatie bleven
ook de rentevoeten weer binnen de perken. Tot
voor kort was de hoogste rentevoet in de afgelopen 8 jaar 38%. Dit was op 17 december 2015, de
dag dat de peso vrij verhandelbaar werd. Vrijdag 4
mei 2018 werd een nieuwe recordhoogte van 40%
bereikt om de peso te ondersteunen.
Een week eerder bedroeg de rentevoet nog
27,50%, maar deze werd in één week tijd in drie
fasen dus opgetrokken naar 40%. Daarmee komt
een einde aan de trend die eerder waargenomen
werd, waarbij de BCRA haar basisrente met kleine
stapjes verlaagde tot naar 26,50%.
De oefening van gradueel veranderende rentevoeten geeft de delicate situatie weer waarbij de BCRA
een evenwicht moet zien te vinden dat de economische groei ondersteunt zonder een nieuwe opstoot van inflatie te veroorzaken.
Volgens het IMF landenrapport van december
2017 zou de rentevoet gradueel afbouwen richting
20,3% in 2018 en verder dalen tot 14,7% in 2020.
Hier is nog marge voor, aangezien de reële interestvoet nog steeds hoog ligt.
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BASISRENTE IN ARGENTINIË , 2015 – 2020 (IN %)
BRON: INTERNATIONAAL MONETAIR FONDS (IMF) SCHATTINGEN VANAF 2017
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2.1.4 WISSELKOERS
De valuta in Argentinië is de Argentijnse peso (ARS).
Op 15 mei 2018 was 1 EUR nog 29,59 peso waard.
Net als de inflatie en de rentevoet kende ook de
Argentijnse wisselkoers een sterke volatiliteit. In
april 1991 werd de peso vastgekoppeld aan de
Amerikaanse dollar (USD), waarbij de Argentijnse
centrale bank een inwisselbaarheid waarborgde
van 1 USD voor 1 ARS. Dit systeem kwam een eerste keer onder druk te staan tijdens de Mexicaanse
muntcrisis in 1995 en kreeg het nog zwaarder te
verduren als gevolg van de steeds sterker wordende USD.
Aangezien de Argentijnse exportsector competitiviteit verloor door de overgewaardeerde peso werd
het steeds moeilijker voor Argentinië om de convertibiliteit te garanderen en om haar schulden uitgedrukt in USD terug te betalen. In het begin van het

2017

2018

2019

2020

nieuwe millennium werd Argentinië failliet verklaard
en verdween de koppeling met de USD. Dit bracht
een sterke devaluatie van de peso met zich mee.
Vanaf 2003 was het aan de centrale bank om tussenbeide te komen op de valutamarkt om zo een
te sterke volatiliteit te voorkomen. De peso mocht
slechts gedeeltelijk devalueren ten opzichte van de
dollar, waardoor deze nog steeds te duur was. Op
de zwarte markt werd tot het dubbel betaald voor
een USD vergeleken met de officiële koers. Dat ook
handelaars rekening hielden met de koers van de
USD op de zwarte markt werkte inflatie verder in de
hand. Ook exporteurs bleven problemen ondervinden met hun competitiviteit omdat ze volgens
de officiële wisselkoers moesten handelen.
Toenmalig President Cristina Fernández de
Kirchner begon in 2011 maatregelen in te voeren
om een kapitaalvlucht te voorkomen en de inflatie
in de hand te houden, waaronder sterke beperkin-
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gen op de grensoverschrijdende geldstromen en
financiële activa. Hierop kwam kritiek van onder
meer Presidentskandidaat Mauricio Macri, die argumenteerde dat deze maatregelen investeringen
tegenhielden, ten koste kwamen van de competitiviteit en de economie verstoorden. De centrale
bank werd immers de facto verplicht om met de
schaarse buitenlandse deviezen die haar nog restten de officiële wisselkoers te verdedigen.
Tijdens de campagne van de Presidentiële verkiezingen in 2015 gaf Macri aan om de peso vrij te laten zweven indien hij verkozen zou worden. Zeven
dagen na zijn aantreden als President mocht de
Argentijnse peso weer vrij verhandeld worden.
Deze dag, 17 december 2015, daalde de waarde
van de peso meteen met meer dan 30% ten opzichte van de dollar tot ongeveer 14 peso per USD,
een waarde vergelijkbaar met deze waaraan de
dollar werd verhandeld op de zwarte markt.

Sinds de peso vrij verhandeld kan worden is ze in
2016 16% verder gevallen ten opzichte van de USD.
Geen enkele munt uit de opkomende economieën daalde meer. Ook in 2017 zakte de munt verder
met meer dan 10%. Zolang de daling niet te abrupt
was, leek de Argentijnse regering een verdere afzwakking van de munt eerder genegen te zijn om
de exportsector verder te stimuleren en zo het tekort op de handelsbalans en op de lopende rekening terug te dringen. Bovendien schat het IMF dat
de peso nog steeds overgewaardeerd is.
In 2018 blijft de peso onder druk staan, net als de
munt van veel opkomende landen. Dit is het gevolg
van de steeds sterker wordende USD en de stijgende Amerikaanse rente. In de eerste vier maanden
verloor de Argentijnse peso ongeveer 15% aan
waarde ten opzichte van de Amerikaanse munt.
Om de peso te verdedigen werden buitenlandse
deviezen ingezet ter waarde van ongeveer 5 mil-

WISSELKOERS EUR VERSUS ARS, 15/05/2017 - TOT 15/05/2018
BRON: XE.COM
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jard USD, maar dit bracht weinig soelaas. Vanaf begin mei 2018 werden de rentevoeten daarom sterk
opgetrokken. Er is ook sprake van een kredietlening door het IMF.
Argentinië had in 2017 buitenlandse deviezen ter
waarde van 50,7 miljard USD. Daarmee kunnen 12
maanden import betaald worden, hetgeen boven
het regionale gemiddelde is. In de eerste maanden van 2018 verloor Argentinië wel ongeveer een
tiende van haar reserves om de peso te ondersteunen.
Sinds haar onafhankelijkheid in 1816 is Argentinië
al acht keer in gebreke gebleven bij het terugbetalen van zijn buitenlandse schulden. In 2001 was
dit ter waarde van 100 miljard USD. Bovendien lag
Argentinië overhoop met een hedgefund dat weigerde in te schrijven op de schuldreductie waar
andere schuldeisers in 2005 en 2010 mee had-

den ingestemd. Pas sinds beide partijen in 2016
een akkoord sloten, kan Argentinië weer de markt
op.
Sindsdien zijn de buitenlandse reserves gradueel aan het toenemen. President Macri heeft veel
marge om buitenlandse schulden aan te gaan. De
Argentijnse schuldratio is immers laag omdat de
vorige regering internationaal geen geld kon ophalen. De buitenlandse gelden moeten ook dienen
om de tekorten van de overheid te financieren, zodat de centrale bank geen geld moet bijdrukken
dat de inflatie in de hand werkt.
Om het teruggekeerde vertrouwen van internationale investeerders in de verf te zetten gaf de
Argentijnse overheid in juni 2017 een obligatie uit
met een looptijd van 100 jaar. Er werd ingeschreven voor 2,75 miljard USD aan een jaarlijkse coupon
van 7,125%.

BUITENLANDSE RESERVES VAN ARGENTINIË, 2015 – 2022 (IN MILJARD USD)
BRON: INTERNATIONAAL MONETAIR FONDS (IMF) SCHATTINGEN VANAF 2017

80
70
60

50,7

56,2

57,5

2018

2019

60,9

65,2

69,3

50
39,3

40
30

25,6

20
2015

2016

2017

2020

2021

2022

AGENTSCHAP VOOR BUITENLANDSE HANDEL

25

2.2 BUITENLANDSE HANDEL

DE ARGENTIJNSE BUITENLANDSE HANDEL
Argentinië kende in 2015 een stelsel met hoge handelsbarrières, getuige een gemiddeld importtarief
van 13,6%. Dit was gelijkaardig aan de tarieven die
Brazilië hief, maar sterk boven de tarieven die andere opkomende landen zoals Zuid-Afrika, Maleisië
of Mexico hanteerden. Rekening houdende met
de non-tarifaire maatregelen kwam het effectieve
Argentijnse importtarief volgens de Wereldbank in
feite zelfs neer op 34%. Bijgevolg bleef Argentinië
vrij afwezig binnen de Global Value Chains en was
de Argentijnse import en export in 2016 goed voor
slechts 26% van het BBP volgens de Wereldbank.
Dit percentage lag enkel lager in Soedan, Brazilië
en Pakistan. Ter vergelijking, in België bedroeg dit
164%.
Om de internationale producten te vervangen die
door de importkosten te duur waren geworden,
zoals elektronica of speelgoed, kwamen lokale alternatieven tot stand. Deze bedrijven hadden het

Onder Mauricio Macri werden de
kapitaal- en valutacontroles afgeschaft,
verdwenen de exporttaksen voor de
meeste goederen en werden de zware
importprocedures significant versoepeld
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voordeel van binnenlandse werkgelegenheid te
creëren maar waren verre van efficiënt of internationaal competitief. Nu de Argentijnse markt onder
President Macri opnieuw toegankelijker wordt gemaakt dreigen heel wat lokale bedrijven overspoeld
te worden. Daarom lanceerde de President eind
2016 het Programa de Transformación Productiva.
Dit moet werknemers en bedrijven helpen competitiever te worden door het verbeteren van het
productieproces en de stap naar schaalvergroting
of nieuwe technologieën te zetten.
Onder Mauricio Macri werden de kapitaal- en valutacontroles afgeschaft, verdwenen de exporttaksen voor de meeste goederen en werden de
zware importprocedures significant versoepeld.
Het nieuwe importsysteem, Sistema Integral de
Monitoreo de Importaciones (SIMI), zou het BBP
al met minstens 0,14% kunnen laten stijgen tegen
2020 ten opzichte van het basisscenario, voorspelt de Wereldbank. Wanneer Argentinië haar
handelsbarrières op hetzelfde niveau zet als Chili,
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Colombia en Mexico zou het BBP met 3,2% kunnen
toenemen, en indien deze op het niveau komen
van het OESO-gemiddelde zelfs met 4,1%.
Dat het President Macri menens is om opnieuw
een internationale rol te spelen, kan ook afgeleid
worden uit de toekenning om de G20 te mogen voorzitten in 2018. Bovendien vond de 11de
Ministeriële WTO-conferentie in januari 2018 plaats
in Buenos Aires, alwaar het gastland als 128ste lid-

staat het Trade Facilitation Agreement ondertekende. Deze
overeenkomst bevat bepalingen over een vlotter verkeer
van goederen en bevat maatregelen over samenwerking
tussen douane en andere autoriteiten op het gebied van
handelsfacilitering.
Niet alleen de import werd de afgelopen decennia bemoeilijkt, ook de exportprestaties gingen er sterk op achteruit,
zoals de onderstaande grafiek aantoont.

EXPORTPRESTATIES ARGENTINIË EN ANDERE LATIJNS-AMERIKAANSE LANDEN, 2000 - 2016
BRON: ORGANISATIE VOOR ECONOMISCHE SAMENWERKING EN ONTWIKKELING (OESO)
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VRIJHANDELSOVEREENKOMSTEN
MERCOSUR
De Mercosur (Mercado Común del Sur of
Zuidelijke Gemeenschappelijke Markt) is een douane-unie die in 1991 werd opgericht door Brazilië,
Argentinië, Uruguay en Paraguay. Venezuela trad
in 2012 toe maar werd vier jaar later geschorst.
Bolivia zit op dit moment in het toetredingsproces.
Bij haar oprichting werd de Mercosur voornamelijk gezien als een instrument om een gemeenschappelijke ruimte te creëren voor handel en investeringen. De organisatie ziet de promotie van
democratie en economische ontwikkeling ook als
fundamentele pijlers en heeft bijgevolg eveneens
overeenkomsten op het vlak van migratie, arbeid,
cultuur en sociale zaken.
Mercosur vereenvoudigt het vrije verkeer van goederen, diensten en productiefactoren. De leden
hebben een gemeenschappelijk extern douanetarief, een gemeenschappelijk handelsbeleid ten
opzichte van derden en streven naar tariefverlagingen en de eliminatie van non-tarifaire belemmering. Samen hebben de vier stichtende leden een
BBP van bijna 3 biljard USD. Daarmee is het heel
wat groter dan het andere Latijns-Amerikaanse
handelsblok, de Pacifische Alliantie (Alianza del
Pacífico) dat bestaat uit Chili, Colombia, Mexico en
Peru.
De handel binnen Mercosur vertienvoudigde in het
eerste decennium na de oprichting, van 4 miljard
USD in 1990 naar 41,5 miljard USD in 2000. Zestien
jaar later is deze handel slechts toegenomen tot
73,6 miljard USD. Het hoogtepunt lag in 2011, toen
de handel binnen het blok nog 124,2 miljard USD
bedroeg.
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De Wereldbank berekende dat een beter geïntegreerde Mercosur, met lagere externe tarieven en
meer gestroomlijnde non-tarifaire belemmeringen
de Argentijnse economie met minstens 1% zou
doen groeien tegen 2030 ten opzichte van het basisscenario over deze periode.
Akkoorden via Mercosur
Mercosur heeft bilaterale overeenkomsten met
landen die ongeveer 10% van het wereld BBP omvatten. Andere Latijns-Amerikaanse landen die
geen deel uitmaken van Mercosur hebben daarentegen overeenkomsten met landen die 70 tot 80%
van het mondiale BBP omspannen.
De landen waarmee Mercosur akkoorden heeft zijn
de Andesgemeenschap, Israël, Egypte, Palestina,
Chili, Mexico, Cuba, India en de Zuid-Afrikaanse
Douane-unie.
Onderhandelingen met de EU
De Europese Unie is de belangrijkste handelspartner van de Mercosur, met een aandeel van 21% van
de handelsstromen van en naar de vier aangesloten landen samen. Ook voor de Europese Unie is
de Mercosur een markt met groot belang. Landen
van de EU exporteerden voor 42 miljard EUR in
goederen (in 2016) en voor 22 miljard EUR in diensten (in 2015).
Om deze handelsstromen verder te intensifiëren
begonnen de EU en Mercosur in 1999 gesprekken
die moesten leiden tot een handelsakkoord. Deze
plannen verdwenen vervolgens in de koelkast
maar bereikten een nieuw momentum in 2016 als
onderdeel van een bredere associatieovereenkomst tussen beide handelsblokken.
De Europese Unie streeft naar eigen zeggen naar
een overeenkomst die:
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• Handelsbarrières wegwerkt en EU-bedrijven,
vooral KMO’s, helpt om meer te exporteren
• Een hogere arbeids- en milieubescherming en
hogere standaarden inzake veiligheid oplevert
• De kwaliteit van de EU-voedingsproducten beschermt tegen imitaties
De tarieven voor Belgische bedrijven die de
Mercosur-zone willen betreden liggen gemiddeld
tussen 0% (voor kapitaalgoederen) en 20%. Voor
“gevoelige” producten zijn de tarieven echter stevig opgetrokken. Voor auto’s en auto-onderdelen
liggen de invoertarieven op 35%. Voor machines
kunnen deze fluctueren tussen 25% en 35%. Ook
binnen de voedingssector zijn sterke tarifaire barrières opgetrokken, zoals 28% op zuivelproducten
en 20% op chocolade.
Aangezien de EU de eerste grote speler zou zijn die
een handelsakkoord afsluit met de Mercosur zou
dit een extra competitiviteitsvoordeel (first-mover
voordeel) opleveren voor de Belgische bedrijven
ten opzichte van hun niet-Europese concurrenten.
Daarnaast zou er ook een luik rond diensten worden opgenomen, en probeert de EU om toegang
te krijgen tot de openbare aanbestedingen.
De Wereldbank berekende dat een handelsovereenkomst tussen beide handelsblokken de
Argentijnse export naar de EU met 80% zou kunnen laten stijgen ten opzichte van een basisscenario. Ook de OESO benadrukt dat lagere handelsbarrières op landbouwproducten in economisch
ontwikkelde landen, zoals deze van de EU, een stevige boost kunnen betekenen voor de Argentijnse
export.

Andere
Deels om niet te afhankelijk te zijn van Brazilië, wat
indirect het geval is binnen de Mercosur, begint
de Argentijnse regering onder leiding van Macri
ook nieuwe pistes te bewandelen. Zo werd het een
waarnemer van de Pacifische Alliantie waarvan Chili,
Colombia, Mexico en Peru de leden zijn, en sloot het
eind 2017 een vrijhandelsakkoord met Chili.

INTERVIEW MET DE ARGENTIJNSE
AMBASSADEUR IN BELGIË
Met de komst van de Mercosur werd een integratieproces opgestart dat de intraregionale handel moest
bevorderen. Bovendien kreeg Mercosur de bevoegdheid om handelsakkoorden af te sluiten met externe
partners. Tot op vandaag is dat potentieel onderbenut. Argentinië wil hier verandering in brengen en verschillende nieuwe markten aanboren, om zo de competitiviteit van haar economie te verhogen.
Argentinië staat niet alleen in dat streven, alle vier de
Presidenten van de Mercosur willen tot nieuwe handelsakkoorden komen. Het is de eerste keer dat ze samen
op dezelfde politieke lijn zitten, en verschillende onderhandelingen zijn dan ook aan de gang. Onder meer
met de EU, EFTA, Canada en binnenkort Japan.
Voor Argentinië is het vrijhandelsakkoord tussen
Mercosur en de EU van groot belang. Het protectionisme van de EU op het vlak van landbouw noopt ons
wel nog tot voorzichtigheid. Argentinië wil een akkoord,
maar enkel als dit voordelig is voor beide partijen.
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2.2.1 ARGENTIJNSE
HANDELSBALANS

die het afgelopen jaar hoge toppen scheerde.
Deze steeg met 19,7% ten opzichte van het voorgaande jaar.

Tussen 1990 en 2000 steeg de export met bijna
11 miljard USD, terwijl de import er met 20 miljard
USD op vooruitging. De Argentijnse handelsbalans
kleurde in deze tijd dan ook zes keer rood. Daarna
brak een periode van overschotten aan. Toen
Argentinië in 2015 een tekort liet optekenen was
dat voor het eerst in 16 jaar.
Het afgelopen jaar zou de handelsbalans haar
grootste deficit ooit hebben laten optekenen, met
een tekort van 8,47 miljard USD. De export ging
dan wel met 0,9% vooruit, het is vooral de import

Het grootste handelsoverschot werd in 2017 geboekt op voedingsproducten (11,9 miljard USD).
Andere categorieën waarin overschotten werden
geboekt waren plantaardige producten (11 miljard
USD) en vetten en oliën (4,8 miljard USD).
Het grootste tekort werd opgetekend bij machines
en toestellen, dat voor 17,2 miljard USD in het rood
ging. Ook de categorie transportmaterieel kende
een sterk negatieve balans (-8,5 miljard USD)

HANDELSBALANS VAN ARGENTINIË, 2007 - 2017 (IN MILJARD USD)
BRON: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (INDEC)
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ARGENTIJNSE UITVOER PER PRODUCTCATEGORIE, 2017 (IN %)
BRON: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (INDEC)
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2.2.2 EXPORT
Zoals eerder aangehaald is Argentinië voor haar
export zeer afhankelijk van agrarische producten.
Deze zijn goed voor 60% van de totale uitvoer.
Soja heeft een belangrijk aandeel in dit succes.
Meel en pellets afkomstig van de extractie van sojaolie zijn goed voor iets meer dan 9 miljard USD,
of 15,5% van de totale Argentijnse export. Ook sojaolie (3,6 miljard USD) en sojabonen (2,7 miljard
USD) staan in de top vijf van belangrijkste uitvoerproducten. Daarin bevinden zich verder ook nog
mais (3,8 miljard USD) en motorvoertuigen voor
het vervoer van goederen (3,3 miljard USD).
Er werd weliswaar een stevige groei genoteerd
binnen de export van industrieel geproduceerde
goederen (+11,2% ten opzichte van 2016), maar
deze werd haast volledig teniet gedaan door een

daling met 5,1% van de landbouwgoederen en de
bewerkte landbouwgoederen (zoals sojaolie).
In 2016 exporteerde Argentinië diensten ter waarde van 12,5 miljard USD, of 9% minder dan een jaar
eerder. De rubriek “Andere commerciële diensten
en aan goederen gerelateerde diensten” was met
een waarde van 6,4 miljard USD de belangrijkste
dienstenexportactiviteit van Argentinië. Deze rubriek bevat onder meer diensten binnen communicatie, verzekeringen, financiën, ICT en de subsectie “Andere zakelijke diensten” zoals leasing,
consulting, architectuur etc. Deze laatste subsectie nam 70% voor haar rekening, en de subsectie
ICT een kwart. De rubriek reisverkeer was goed
voor een export van 3,8 miljard USD en de rubriek
transport voor 2,3 miljard USD.
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ARGENTIJNSE UITVOER PER LAND
(IN %) - IN 2017
BRON: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (INDEC)
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Er staan met Spanje en Nederland twee Europese
landen in de top 10 van Argentijnse exportbestemmingen, maar de Europese Unie in haar geheel was wel de tweede belangrijkste uitvoerpartner, met een waarde van 8,7 miljard USD, of bijna
15% van de export. Ongeveer twee derde van de
Argentijnse export (65%) naar Europa betreft voedingswaren en levende dieren.
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ARGENTIJNSE UITVOER PER CONTINENT
(IN %) - IN 2017
BRON: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (INDEC)
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Brazilië blijft de voornaamste afnemer van
Argentijnse goederen. De export ging er met 3,1%
op vooruit. De export naar de Verenigde Staten
bleef vrijwel stabiel terwijl deze naar China licht
afnam ten opzichte van 2016 (-2,5%). In de top vijf
valt vooral de sterke toename van Chili op (+13,8%).

15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Argentinië is de 60ste leverancier voor België. Het
voerde producten uit naar ons land ter waarde
van 351,3 miljoen EUR in 2017. Voor meer details
over de handel van België met Argentinië kan
de bilaterale nota “De handelsrelaties van België
met Argentinië” geraadpleegd worden, die werd
opgesteld door de Dienst Statistieken van het
Agentschap voor Buitenlandse Handel (www.
abh-ace.be).
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ARGENTIJNSE INVOER PER PRODUCTCATEGORIE, 2017 (IN %)
BRON: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (INDEC)
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2.2.3 IMPORT
Argentinië kende in 2017 een importstijging van
19,7% ten opzichte van het voorgaande jaar. De
hogere import kan voor een belangrijk deel toegeschreven worden aan de nieuwe beleidslijnen van
Macri, die de grenzen meer openstelde. Daarnaast
is het ook een gevolg van de economische heropleving van het land, dat door hogere investeringen
en consumptie een groeiende nood had aan kapitaal- en consumptiegoederen.
Het land importeerde voornamelijk motorvoertuigen, tractoren, fietsen en andere voertuigen, hun
onderdelen en accessoires (9,6 miljard USD). Er
werden auto’s geïmporteerd ter waarde van 6,3 miljard USD, of een verhoging van 40,9% ten opzichte
van het voorgaande jaar. Argentinië importeerde

voornamelijk half afgewerkte producten, met een
totale waarde van 17,84 miljard USD. Daarmee is
deze categorie 15,2% groter dan in 2016.
In 2016 importeerde Argentinië diensten ter waarde van 19,5 miljard USD, hetzij 11% meer dan een
jaar eerder. De rubriek reisverkeer was de belangrijkste dienstenimport van het land, met een
waarde van 7,4 miljard USD. Dankzij een stijging
van 26% had het in 2016 een aandeel van 38,2%
van de totale dienstenimport, net iets meer dan
de 37,3% van de categorie “Andere commerciële
diensten en aan goederen gerelateerde diensten”.
Transportdiensten tot slot werden voor 4,8 miljard
USD geïmporteerd, waarvan iets meer dan de helft
via luchttransport.
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ARGENTIJNSE INVOER PER LAND
(IN %) - IN 2017
BRON: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (INDEC)
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Als de hele EU in acht wordt genomen is het de
tweede leverancier van Argentinië, met een waarde van 8,5 miljard USD. De helft van de export uit
de Europese Unie naar Argentinië bestaat uit machines en transportmiddelen. De Europese export
van diensten bedroeg 4,8 miljard EUR in 2015.
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ARGENTIJNSE INVOER PER CONTINENT
(IN %) - IN 2017
BRON: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (INDEC)
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Brazilië was in 2017 niet alleen de belangrijkste
uitvoerbestemming maar ook de voornaamste
leverancier van producten. In 2016 bedroeg de
import vanuit het grote buurland nog 13,7 miljard
USD, vorig jaar steeg dit met een derde tot 17,8
miljard USD. De Chinese import ging er met 17,6%
op vooruit, die van de nummer drie, de Verenigde
Staten, met 9,2%.
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Argentinië is de 50ste klant van België. Het importeerde in 2017 producten ter waarde van 506,5
miljoen EUR. Voor meer details over de handel
van België met Argentinië kan de bilaterale nota
“De handelsrelaties van België met Argentinië”
geraadpleegd worden, die werd opgesteld door
de Dienst Statistieken van het Agentschap voor
Buitenlandse Handel (www.abh-ace.be).

2.3 DIRECTE BUITENLANDSE INVESTERINGEN

De investeringen die Argentinië tot voor kort aantrok, waren veelal investeringen om in de gesloten lokale markt actief te worden (zogenoemde
market-seeking FDI). Volgens de OESO leveren
deze investeringen minder op qua productiviteit,
tewerkstelling en handel dan efficiëntie-zoekende
investeringen (efficiency-seeking FDI). Dat zijn investeringen die buitenlandse bedrijven doen om
te kunnen concurreren op internationale markten
door in het land van de investering te profiteren
van bepaalde bevorderlijke (productie)factoren zoals een technologische voorsprong, goed opgeleide werkkrachten of een gunstig fiscaal kader. Het
gebrek aan deze efficiency-seeking FDI is één van
de redenen waarom Argentinië voorlopig weinig
betrokken is in de Global Value Chains.

Men spreekt van Directe Buitenlandse Inves
te
ringen (DBI) wanneer een onderneming minstens
10% van het kapitaal van een buitenlandse onderneming verwerft met als doel er controle over uit
te oefenen en het beheer ervan te beïnvloeden.
Deze operaties worden meestal in twee grote
groepen onderverdeeld: de zogenoemde “greenfield”-investeringen, die als bedoeling hebben een
nieuwe onderneming op te richten en de “brownfield”-investeringen of overnames die ernaar streven de controle over een bestaande onderneming
over te nemen.

INVESTERINGSKLIMAAT
De afgelopen jaren was de groei van directe buitenlandse investeringen in Argentinië zeer beperkt.
De voorraden aan DBI als percentage van het BBP
zijn sinds 2010 met meer dan een kwart gedaald.
Dat terwijl andere grote Latijns-Amerikaanse landen wel een stijging lieten optekenen. Bovendien
vroegen buitenlandse investeerders die toch de
stap waagden tot voor kort een rendement dat tot
dubbel zo hoog kon oplopen als voor soortgelijke
projecten in andere landen.

Ook al kon Argentinië de afgelopen jaren niet
al haar sterktes tonen, het blijft enkele stabiele
troeven achter de hand houden. Zo is het rijk aan
natuurlijke hulpbronnen (tweede grootste schaliegasreserves ter wereld, sterke ontwikkeling in
zonne- en windenergie) en heeft het een goed
opgeleide middenklasse (bovenaan de Human

VOORRADEN AAN DIRECTE BUITENLANDSE INVESTERINGEN, 2009-2016 (ALS % VAN HET BBP)
BRON: ORGANISATIE VOOR ECONOMISCHE SAMENWERKING EN ONTWIKKELING (OESO)
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Development Index voor Latijns-Amerika) met de
grootste vaardigheid van het Engels in de regio.
De voornaamste reden waarom de investeerders
nu wel zouden toehappen is de nieuwe regering
onder leiding van President Macri die een resem
maatregelen aankondigde. Er kwam onder meer
een afschaffing van kapitaalcontroles, een verlaging van exportbelastingen en invoerbeperkingen, een verlaging van de belastingdruk, betere
toegang voor bedrijven tot financiering en een
stroomlijning van douanecontroles.
Enkele andere concrete realisaties zijn:
• Een lagere taks op investeringen. Het wettelijke
belastingtarief van 35% wordt naar beneden
herzien tot 25% voor geherinvesteerde inkomsten
• Een versnelde terugbetaling van de btw op investeringen

• Een nieuwe regelgeving binnen belangrijke
sectoren zoals gas & energie, communicatie &
technologie, luchtvaart en de auto-industrie
• Een grotere focus op Publiek Private
Partnerschappen (PPP)
• Een verordening die bepaalt dat transacties die
worden uitgevoerd via geautoriseerde entiteiten
worden verwerkt zonder dat goedkeuring van
de overheid nodig is. Er moeten dus niet langer
documenten ingediend worden ter ondersteuning van de betaling van diensten, de import
van goederen, …
Bovendien werd een nieuw Agentschap opgericht
dat buitenlandse investeringen moet promoten:
het Agencia Argentina de Inversiones y Comercio
Internacional (AAICI). Sinds de oprichting in december 2015 wist het AAICI al 823 projecten binnen te halen (situatie eind 2017), waaronder zes
Belgische.

INKOMENDE DIRECTE BUITENLANDSE INVESTERINGEN, 2010-2016 (IN MILJOEN USD)
BRON: UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT (UNCTAD)
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Toch blijven er nog belangrijke hinderpalen. In het
Doing Business report 2018 van de Wereldbank
bekleedt Argentinië een 117de plaats op 190 landen. Voornamelijk in de categorie “bouwvergunningen” hinkt het land achterop, met een 171ste
plaats. De 22 hiervoor vereiste procedures nemen
gemiddeld 347 dagen in beslag. Ook qua belastingen (169ste) en het opstarten van een bedrijf (157ste)
ligt er nog heel wat werk op de plank. Op het vlak
van de bescherming van minderheidsinvesteerders, het verkrijgen van krediet en de toegang tot
elektriciteit scoort Argentinië wel bij de beste helft
(respectievelijk 43ste, 77ste en 95ste).
Er bieden zich heel wat kansen aan voor investeerders in Argentinië. Het AAICI ziet investeringsopportuniteiten ter waarde van 220 miljard USD
verspreid over diverse sectoren, en dat zowel op
federaal als op provinciaal niveau.
De grootste projecten zijn vervat in het zeer ambitieuze infrastructuurplan, dat investeringen ter
waarde van 130 miljard USD voorziet in wegen,
waterwegen, sanitaire voorzieningen, irrigatie, zeeen luchthavens, mobiliteit en sociale woningbouw.
Meer informatie over de infrastructuursector in
Argentinië kan gevonden worden in sectorale analyse 3.1: De infrastructuursector in Argentinië.
Binnen de energie- en mijnsector zullen opportuniteiten ter waarde van 70 miljard USD vrijgegeven
worden. Een belangrijk deel daarvan zal naar de
ontginning van schaliegas gaan, al zullen er ook
projecten rond thermische, hydro- en hernieuwbare energie worden opgezet.
Meer details over investeringen in Argentinië kunnen gevonden worden op de website van het
AAICI: www.inversionycomercio.org.ar.

In 2016 was er een halvering van de inkomende
directe buitenlandse investeringen. Deze scherpe
daling is in belangrijke mate te wijten aan de beleidskeuzes onder President Macri. De beslissing
om de valutabeperkingen op te heffen in december 2015 maakte dat er dividenden uitbetaald
konden worden aan de buitenlandse moederondernemingen. De herinvestering van inkomsten
daalde in 2016 als gevolg daarvan van 8 miljard
USD naar 4 miljard USD.
Ook het terugbetalen van uitstaande schulden
in vreemde valuta voor de invoer van goederen
en voor diensten geleverd door niet-ingezetenen
versoepelde, waardoor de intra bedrijfsleningen
veranderden van een overschot van 2 miljard USD
in een netto terugbetaling van 2 miljard USD.
Daartegenover staat dat het vertrouwen in de
Argentijnse Staat een boost kreeg, waardoor de
instroom van kapitaal (equity inflow) steeg van 1
miljard USD naar 4 miljard USD. Dat toont ook het
sterk toegenomen aantal “greenfield”-investeringen in 2016 aan. Er werden 116 projecten opgestart, heel wat meer dan de 51 in 2015 en de 59
in 2014.
In 2016 vloeide iets meer dan een derde van het
geïnvesteerde kapitaal (35%) naar de verwerkende
industrie en net iets minder dan een kwart naar de
mijn- en petroleumwinning (22%). De Verenigde
Staten waren de belangrijkste investeerders
(23%), gevolgd door Spanje (18%) en Nederland
(12%). Pas dan volgden de twee grootste buurlanden, Brazilië en Chili, met respectievelijk 6% en 5%
van de totale directe buitenlandse investeringen.
De instroom lag volgens cijfers van de OESO gedurende de eerste helft van 2017 met een waarde
van 5 miljard USD liefst 12 keer hoger dan in de-
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zelfde periode een jaar eerder. Daarmee contrasteert Argentinië sterk moet de andere G20 landen
die niet tot de OESO behoren. Daar vielen de investeringen tijdens de eerste jaarhelft immers net
terug met 23%.

deel van hun engagementen verminderd. Toch
zijn er nog een aantal belangrijke Belgische bedrijven actief. AB InBev stelt via Cervecería y Maltería
Quilmes meer dan 5.000 mensen te werk en investeerde recent nog 1,7 miljoen USD.

De directe buitenlandse Investeringen vanuit
Argentinië kenden in 2014 een sterke piek tot bijna
2 miljard USD, om daarna te halveren. Sindsdien
zijn de investeringen eerder stabiel gebleven net
onder de kaap van 900 miljoen USD.

Univeg beschikt via haar Argentijnse filiaal
Expofrut over meer dan 20.000 hectare grond en
stelt 1.700 personen te werk. Het bedrijf staat in
voor bijna een kwart van de totale Argentijnse export van verse groenten en fruit. Een andere reus
is Jan De Nul, die via haar filiaal Hidrovía S.A ongeveer 500 werknemers telt en actief is in een baggerproject op de Rio de la Plata en de Rio Paraná
over een lengte van meer dan 1.500 kilometer.

Volgens een voorlopig rapport van de OESO kwamen de uitgaande directe investeringen in de eerste helft van 2017 uit op 0,6 miljard USD. Dat is
de helft meer dan de 0,4 miljard USD in dezelfde
periode een jaar eerder.
Argentinië heeft geen overheidsinstantie om investeringen in het buitenland te promoten. Het
land heeft momenteel ook geen beperkingen
opgelegd aan Argentijnen die in het buitenland
wensen te investeren.

Andere Belgische bedrijven met investeringen in
Argentinië zijn onder meer Sibelco, Eternit/Etex,
Puratos, Bekaert, Essers en Tessenderlo Groep.
ARGENTIJNSE DBI IN BELGIË
Er zijn geen grote recente investeringen van
Argentijnse entiteiten in België gekend.

BELGISCHE DBI IN ARGENTINIË
Heel wat Belgische bedrijven die actief waren in
Argentinië hebben in de afgelopen 20 jaar een

UITGAANDE DIRECTE BUITENLANDSE INVESTERINGEN, 2010 – 2016 (IN MILJOEN USD)
BRON: UNCTAD
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2.4 RISICOWAARDERING

2.4.1 RISICOWAARDERING VOLGENS
DE CREDENDO GROUP
De missie van Credendo - Export Credit Agency
(voorheen Delcredere), de Belgische openbare
kredietverzekeraar, is het ondersteunen van internationale handelsrelaties. Credendo beschermt
bedrijven, banken en verzekeringsondernemingen
tegen kredietrisico’s en politieke risico’s of vergemakkelijkt de financiering van dergelijke transacties.
Credendo maakt een gespecialiseerde kredietanalyse en risicobeoordeling van afzetmarkten en bedrijven. Die beoordeling bestaat uit een inschatting

van de politieke risico’s, en dat zowel op korte als
op (middel)lange termijn waarbij rekening wordt
gehouden met de kans op externe conflicten, het
risico op onteigeningen en politieke willekeur, de
financiële gezondheid en de diversificatie van de
economie van het land.
Daarnaast worden ook de commerciële risico’s beoordeeld en wordt er rekening gehouden met de
kwaliteit van het juridische en institutionele kader
van de beoogde landen.
Voor Argentinië zijn de uitdagingen aanzienlijk
voor exportoperaties en directe investeringen, zowel wat politieke als commerciële risico’s betreft.

RISICOCAARDERING VOLGENS DE CREDENDO GROUP
BRON: WWW.CREDENDOGROUP.COM SITUATIE OP 15/05/2018

Handelstransacties

Buitenlandse investeringen

Beoordeling van politieke en aanverwante risico’s (1 tot 7)

Beoordeling van het risico van politiek geweld (1 tot 7)

Korte termijn
Beoordeling van het risico van onteigening
Middellange/lange termijn
(Speciale) contantzaken

Beoordeling van het risico van muntinconvertibiliteit
en transferbeperking

OESO-premieclassificatie

Beoordeling van het systemisch commercieel risico (A tot C)
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Exportoperaties
De politieke risico’s waaraan investeerders in
Argentinië worden blootgesteld zijn aanzienlijk.
Met politieke risico’s bedoelt men alle gebeurtenissen die voor de verzekerde of debiteur overmacht
vormen zoals oorlogen, revoluties, natuurrampen,
deviezenschaarste en willekeurige overheidsmaatregelen. Op de korte termijn staat de stabiliteit al
onder druk (categorie 4 op 7), op de middellange
en lange termijn zwelt het risico nog wat aan (categorie 5 op 7). Voor de speciale transacties krijgt het
land een klasse 4 op 7.
Het commerciële risico situeert zich in klasse C,
d.w.z. een bovengemiddeld risico. Het gaat om het
risico dat de privédebiteur in gebreke blijft, nl. dat
hij niet aan zijn verplichtingen kan voldoen of dat
hij er zich aan onttrekt zonder wettige reden. Het
commerciële risico wordt niet alleen bepaald door
de situatie van de debiteur zelf, maar ook door macro-economische of systeemgebonden factoren
die de betalingscapaciteit van het geheel aan debiteuren in een land beïnvloeden.
Directe investeringen
De Credendo Group verzekert bij directe investeringen in Argentinië tegen het risico op oorlog,
het risico op onteigening, willekeurige overheidsmaatregelen en het transferrisico i.v.m. de betaling
van de dividenden of de repatriëring van kapitaal.
Die risico’s kunnen afzonderlijk worden verzekerd,
maar ook in alle mogelijke combinaties. Alle aanvragen worden geval per geval behandeld op basis van een gedetailleerde analyse.
Het risico op politiek geweld omvat zowel het risico
op een extern conflict als het risico op binnenlands
politiek geweld. Het binnenlands politiek geweld
omvat, op zijn beurt, het extreme geval van een
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burgeroorlog, maar ook de risico’s op terrorisme,
burgeroproer, sociaal-economische conflicten en
raciale en etnische spanningen. Argentinië scoort
op dit punt goed, met een inschatting van 2 op een
schaal van 7.
Het risico op onteigening en willekeurige overheidsmaatregelen heeft niet enkel betrekking op
de risico’s op onteigening en het niet-nakomen van
de contractuele verbintenissen door de overheid,
maar ook op de risico’s die verband houden met
de (slechte) werking van het gerechtelijke apparaat
en de potentiële gedragswijzigingen ten aanzien
van buitenlandse investeerders. De Argentijnse
score van 4 op 7 duidt op bestaande risico’s voor
dit punt.
Het transferrisico is het risico dat voortvloeit uit
een gebeurtenis of een beslissing van buitenlandse overheden die de transfer van het kredietbedrag betaald door de debiteur verhindert. Met een
score van 5 op 7 rangschikt het land zich in de categorie van aanzienlijke risico’s.
Meer informatie is beschikbaar op
www.credendogroup.com.

ECONOMISCHE GEGEVENS

Dat Argentinië niet alleen twaalf plaatsen
wint ten opzichte van vorig jaar maar er ook qua
beoordeling sterk op vooruit gaat is vooral te danken
aan de verbeterde publieke en private instellingen.

2.4.2 ANDERE RISICO-INDICATOREN
Tal van instellingen maken inschattingen van de
risico’s van zakendoen in een land. We geven hier
slechts een selectie van de bekendste:
• Volgens het “Global Competitiveness Report
2017-2018” van het World Economic Forum
(WEF) staat Argentinië op een 92ste plaats van
de 137 landen die gerangschikt worden op basis van hun concurrentiekracht. Ter vergelijking:
België bezet de 20ste plaats. Argentinië wint niet
alleen twaalf plaatsen ten opzichte van vorig
jaar maar gaat er ook in haar beoordeling sterk
op vooruit. Dat heeft het vooral te danken aan
haar verbeterde publieke en private instellingen. Ook de technologie, het zakenlandschap
en de innovatie verbeterden significant ten opzichte van het voorgaande jaar. Op het punt
van “Efficiëntie van de goederenmarkt” bengelt
Argentinië helemaal achteraan met een 133ste
plaats op 137. Volgens een enquête uitgevoerd
door het WEF in 2017 zijn de vrees voor inflatie
en de hoge belastingtarieven de grootste obstakels om zaken te doen in Argentinië.

• Volgens de indicator “Ease of Doing Business
2018” van de Wereldbank, die onderzoekt hoe
makkelijk handelsrelaties onderhouden kunnen
worden, bezet Argentinië zoals eerder besproken de 117de plaats op 190 landen. Dit is een
plaats lager dan in 2017. Voornamelijk op het
vlak van bouwvergunningen is de situatie in
Argentinië tergend traag. Daartegenover staat
dat Argentinië zijn minderheidsinvesteerders
beschermt. Ter info: België staat op een 52ste
plaats.
• Volgens de OESO bedraagt het landenrisico
6 op een schaal van 7, zijnde een bovengemiddeld risico. Het landenrisico van de OESOpremieclassificatie is samengesteld uit het
transfer- en convertibiliteitsrisico (i.e. het risico
dat een overheid kapitaal- of wisselkoerscontroles oplegt waardoor een entiteit de lokale valuta
niet kan omzetten naar buitenlandse valuta en/
of geen fondsen kan transfereren naar schuldeisers die buiten het land gevestigd zijn) en gevallen van overmacht (bv. oorlog, onteigening,
revoluties, burgerlijke onlusten, overstromingen,
aardbevingen).
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3.1 DE INFRASTRUCTUURSECTOR IN ARGENTINIË

INLEIDING

INTERVIEW MET DE ARGENTIJNSE
AMBASSADEUR IN BELGIË

De Argentijnse bouwsector werd altijd al beschouwd
als een van de motoren van de Argentijnse economie.
De sector vertegenwoordigt vandaag bijna 9% van
de totale tewerkstelling en stond in voor 4% van het

De infrastructuursector is essentieel voor Argentinië. Er
zijn dus ook heel wat mogelijkheden voor Belgische ondernemingen en investeerders aan dit domein gelinkt.

BBP in 2017. Volgens de cijfers van de ISAC (Indicador
Sintético de la Actividad de la Construcción) is de omzet van de sector in het afgelopen jaar ook toegenomen
met 12,7%.

Een bijzondere aandacht is weggelegd voor allerhande
projecten rond water. Denk aan de behandeling en
sanering van water, maar ook bijvoorbeeld aan irrigatie en aan de ontwikkeling van havencapaciteiten. Een
voorbeeld van een Belgisch bedrijf dat hierin al actief is
in Argentinië, is Jan De Nul. Zij hebben aanbestedingen
in de wacht gesleept voor het baggeren van de waterweg Paraná en recentelijk ook voor de rivier Uruguay.
Dit laatste contract heeft een looptijd van 26 jaar. DEME
zal binnenkort dan weer beginnen met het baggeren
van het kanaal Martín García.

Toch had de sector de afgelopen tien jaar sterk te lijden
onder een gebrek aan investeringen, met de huidige afgeleefde staat van de infrastructuur als ostentatief bewijs. Volgens het Wereld Economisch Forum rangschikt
Argentinië als 85ste op 138 landen in termen van infrastructuur en bouw. Het gebrek aan aangepaste infrastructuur remt de ontwikkeling, de productiviteit en het
concurrentievermogen van het land. Argentinië kampt
met logistieke hiaten als vervallen wegen, een bijna volledig ontmanteld spoorwegnet en moeilijke toegang
tot de havens.

Ook rond ecologisch bouwen zijn er heel wat mogelijkheden. Momenteel is er een veiling gaande voor
de verkoop van terreinen in Buenos Aires (Parque de
la Innovación, Pueblo de la Ciudad) waarop kantoren
en residenties gebouwd moeten worden. Belgische
ondernemingen en investeerders gespecialiseerd in
ecologisch bouwen zullen zich hier zeker en vast goed
kunnen positioneren.

Sinds het aantreden van de nieuwe President (en ingenieur) Mauricio Macri is het opzetten van infrastructuurprojecten een van de prioriteiten van de autoriteiten
geworden. President Macri richtte daarom “Argentinië
2030” op, een multidisciplinaire ruimte voor dialoog
met als uitgangspunt om strategieën te genereren voor
de ontwikkeling van het land op middellange en lange
termijn.
De Argentijnse overheid kondigde in 2016 een wetsvoorstel rond Publiek-Private Samenwerking (PPS) aan,
die publiek-private investeringen wil reglementeren en
aanmoedigen. Deze wet houdt eveneens milieucontroles in en bepaalt dat een verplicht minimum van 33%
van de goederen en diensten in de openbare werken
onder deze regeling van nationale oorsprong moeten
zijn.
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“De nood aan investeringen in infrastructuur
is enorm”, bevestigde Minister van Financiën,
Luis Caputo, in november 2017.

Daarnaast heeft CAMARCO, Cámara Argentina de la

zou ongeveer 26 miljard USD bedragen. Om dit te ver-

Construcción, in 2016 het plan “Denken aan de toe-

wezenlijken werkt de regering nauw samen met de Inter-

komst – Bouw en ontwikkeling 2016-2025” uitgewerkt.

Amerikaanse Ontwikkelingsbank, de Wereldbank en

Dit plan heeft als doel om een multimodaal en federaal

de Corporación Andina de Fomento (CAF). Daarnaast

transportsysteem te creëren dat geschikt is om trucks,

worden ook investeringen uit de privésector van de ver-

treinen en schepen met elkaar te verbinden. Dankzij dit

schillende provincies naar voren geschoven.

plan zal niet enkel het passagiersvervoer, maar ook het
vrachtverkeer veel efficiënter verlopen.

In totaal zou de Argentijnse overheid het equivalent
van bijna 17% van het BBP in ambitieuze PPS projecten

In november 2017 werden een resem projecten aange-

investeren. Voor aanvullende informatie en aanbeste-

kondigd onder een PPS regeling, specifiek gericht op

dingen kan de website van het Ministerie van Financiën

de verwezenlijking van infrastructuurwerken. De eerste

geraadpleegd worden:

stap van dit plan bestaat uit 60 renovatieprojecten. De
bouw hiervan wordt voorzien tegen 2022, het budget

www.minfinanzas.gob.ar/uppp/index.php.

60 proyectos por US$ 26.000 MM de inversión

Figuur 1 :
“Financiering van

Capex – US$MM

8.496

Energía y Minería

8.434

Argentijnse PPS
Transporte,
Comunicaciones y
Tecnología

5.263

Agua, Saneamiento y
Vivienda

3.351

286

2018

2019

2020

de infrastructuur:

2021

Salud, Justicia y
Educación

plan”, november
2017
Bron:
www.minfinanzas.
gob.ar

2022
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WEGINFRASTRUCTUUR
Op dit moment staat Argentinië voor grote uitdagingen op het vlak van weginfrastructuur. Zowel
de oppervlakte van het land, 8ste in de wereld, als
de staat van het wegennetwerk verantwoordt aanzienlijke investeringen. Maar aangezien het budget
van de staat bestemd voor het onderhoud van de
wegen zeer beperkt is, heeft het land een onvolwaardig wegensysteem dat niet in staat is om het
verkeer te verteren.
Argentinië telt in totaal 40.200 km aan wegen,
slechts 2.800 km hiervan zijn autosnelwegen. Dit
levert belangrijke logistieke problemen op, aangezien 95% van de doorvoer van goederen via het
wegennetwerk per truck plaatsvindt. Bovendien
zijn er meer dan 3.500 km kapotte wegen,
1.200 km wegen die beschouwd worden als onveilig en 13.000 km wegen in slechte staat, hetgeen
bijna 45% van het totaal aan wegen vertegenwoordigt. Deze hachelijke situatie heeft meerdere consequenties tot gevolg.

De Concesión a PPP
De Concesión a Vialidad Nacional – 1.500 Km
Continúan en Concesión
De otros sistemas a PPP

VIALIDAD NACIONAL

Figuur 2 : “Netwerk van te vernieuwen wegen en autosnelwegen
volgens het type concessie”, november 2017
Bron: http://ppp.vialidad.gob.ar
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Daarnaast betreurt Argentinië elk jaar de dood van
om en bij de 7.000 personen als gevolg van verkeersongevallen die te wijten zijn aan de wegonveiligheid in de stedelijke omgeving en verkeersconflicten.
In het kader van het Publiek-Private Samenwerkingsplan heeft de overheid daarom de werven
gedefinieerd die prioritair aangepakt moeten worden. De eerste fase 2015-2019 vereist een investering van bijna 12 miljard USD, terwijl de tweede fase
2019-2027 begroot wordt op 23 miljard USD.
In totaal verwacht Argentinië met deze investeringen van samen ongeveer 35 miljard USD meerdere
werven te starten voor een totaal van bijna 20.000
km. Hierbij dient opgemerkt te worden dat deze cijfers hoger liggen dan het aangekondigde budget
in het Plan rond de Publiek-Private Samenwerking
(PPS) en dat de vooruitzichten gebaseerd zijn op
verschillende periodes. In ieder geval benadrukt
het de bereidwilligheid van de Argentijnse overheid om kolossale investeringen te doen om zo
haar wegen te hervormen.

Red de Autopistas y Rutas Seguras
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Zo zijn de logistieke kosten in Argentinië extreem
hoog en dit heeft een directe invloed op het concurrentievermogen van het land. Door een gebrek
aan ontwikkeling van multimodaal transport vindt
bijna het volledige transport van goederen plaats
via het wegennetwerk, en dit kost 76% meer dan
in Brazilië, bevestigt Raúl Robín, voorzitter van de
CAME. Het concurrentievermogen van de landbouwproductie wordt ondermijnd door het gebrek
aan signalisatie en de moeilijke toegang tot havens
en andere grote economische infrastructuur van
het land.

, De bouw van 2.800 km autowegen
, De oprichting van 4.000 km beveiligde wegen
, De renovatie van 13.000 km wegen

SECTORALE ANALYSE

“Wat het grondvervoer betreft,
hebben we vandaag meer achterstand dan 70 jaar geleden”,
bevestigde Raúl Robín, voorzitter van de CAME
(Confederación Argentina de la Mediana Empresa), in september 2017.

De Argentijnse overheid moedigt buitenlandse
ondernemingen aan om deel te nemen aan deze
bouwprojecten onder het PPS-regime.

SPOORWEGINFRASTRUCTUUR
Het Argentijnse spoorwegnetwerk, ongeveer
45.000 km lang maar slechts gedeeltelijk operationeel, is een van de meest omvangrijke van LatijnsAmerika.
De spoorwegen, in het verleden in Britse handen,
werden tussen 1946 en 1948 genationaliseerd
en geleid door de Empresa de Ferrocarriles del
Estado Argentino, EFEA, dat vervolgens werd omgedoopt tot “Ferrocarriles Argentinos”. In de jaren
90, tijdens het Presidentschap van Carlos Menem,
volgde een privatiseringsproces. In 1995 is de
Argentijnse spoorwegonderneming vervolgens
failliet gegaan.
Het gevolg van de privatisering was dat het
Argentijnse spoorwegsysteem volledig ontwricht
werd en dat de kwaliteit van de dienstverlening, het
onderhoud en de veiligheid er op achteruit ging.
In 2008 zorgde een nationale wet voor de oprichting van twee ondernemingen in eigendom van de

Staat: het Beheer van de Spoorweginfrastructuur
en de Spoorwegbeheerder. Op dit moment is de
Staat de enige eigenaar van het spoorwegnetwerk. De sporen van de privatisering blijven echter
zichtbaar tot op vandaag: 57% van de spoorwegen
in de stedelijke zone van Buenos Aires is in redelijk
slechte tot zeer slechte staat en 43% van de signalisatiesystemen, waarvan een groot gedeelte meer
dan 80 jaar oud, is verouderd.
Zoals eerder vermeld vindt het goederentransport
bijna uitsluitend plaats via de weg. Het beperkte
gebruikscijfer voor het goederenvervoer via het
spoor is in grote mate het gevolg van haar inefficiëntie. De gemiddelde snelheid van de Argentijnse
trein is vandaag 14 km/uur, in 1984 lag deze nog op
50 km/uur.
Na jaren van verwaarlozing heeft het land nu
een plan ontwikkeld met als doel de spoorweginfrastructuur te vernieuwen. Het renovatieplan
is gericht op het goederentransport en op het
passagiersvervoer naar de grootstedelijke zones
van Buenos Aires. Daar wonen 15,2 miljoen mensen, wat overeenkomt met 35% van de totale
Argentijnse bevolking.
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Het renovatieproject van de spoorweginfrastructuur houdt investeringen in met een totale waarde
van 29,2 miljard USD:

HERSTELLINGEN VAN DE INFRASTRUCTUUR
M.B.T. DE REIZIGERSLIJNEN 2016-2023

14.

Renovatie bestaande infrastructuur
Modernisering signalisatie en
ATS-systeem	
816 M USD
Herstel van wegen
570 M USD
Versterking elektrisch systeem
100 M USD
Stations met nieuwe technologie
731 M USD
Nieuw rollend materieel
3.240 M USD
Renovatie werkplaatsen
193 M USD

VERNIEUWING VAN DE INFRASTRUCTUUR
M.B.T. DE TRANSPORTLIJNEN VOOR HET
GOEDERENVERVOER 2016-2035
• Herstel van 17.500 km aan wegen, waarvan
6.600 km vernieuwd moet worden en 10.900
km een zwaar onderhoud moet krijgen
• Bouw van bruggen
• Nieuw signalisatiesysteem
• Nieuw rollend materieel (locomotieven en wagons)
15.000 miljoen USD

Nieuwe infrastructuurprojecten
RER (Buenos Aires)
Uitgraving lijn Sarmiento
Viaduct en verschillende
spoorwegovergangen
Elektrificatie dieseldiensten 
Totaal

3.244 M USD
3.000 M USD
1.360 M USD
933 M USD

14.200 miljoen USD

Met een performant en efficiënt spoorwegsysteem zou Argentinië de transportkosten met 40%
kunnen terugdringen.
Onder de PPS-structuur, die een essentiële rol
speelt in dit project, zullen bedrijven worden gezocht voor de financiering, het herstel en het onderhoud van de spoorweglijnen.
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→ Audit companies (control of project, audit of work execution)
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→ Freight train system operating at low efficiency with average speeds of 12-15 km/h
01 01
• Various types of companies are invited to participate in the project
→ Equipment providers (supply railway and mechanized railway equipment)
→ Engineering companies (geotechnical studies, basic engineering, work support, etc.)

La Pampa
Neuquén
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O
L
Belgrano

HET BELGRANO-PROJECT
In Argentinië zijn drie belangrijke lijnen voor het
vrachtvervoer in het bezit van Trenes Argentinos:
Martín, Belgrano en Urquiza. De achteruitgang van
het netwerk en het gebrek aan investeringen laten
zich vooral voelen in het noorden van het land,
met inbegrip van de lijn Belgrano. Bijgevolg heeft
de overheid in 2016 beslist om het “Belgrano Plan”
te realiseren.

ETAPA I - 535 km │

► 2.600 puestos de t
► Fin: Julio 2018
► 8 frentes de obras

Dit project omvat onder andere 1.600 km spoorwegen en zou in 38 maanden tijd gerealiseerd
moeten worden voor een contractuele waarde van
2,9 miljard USD. Drie belangrijke spelers nemen
deel aan de financiering van het project: CMEC
(China Engineering Corporation), CAF-Banco
de América Latina en de nationale schatkist van
Argentinië.
De eerste stap van het project werd gezet in de
provincies Santiago del Estero, Chaco en Santa Fe,
waar op dit moment reeds 380 km gerenoveerd
werd. Tegen eind 2018 zouden bijkomend nog
eens 535 km aan spoorwegen vernieuwd moeten
zijn. De tweede stap heeft betrekking op 500 km
tussen Salta en Jujuy. De derde en laatste stap omvat de renovatie van 560 km sporen in Tucumán,
Salta en Jujuy. Dit moet de fabrikanten in het noorden van Argentinië toelaten om te rekenen op een
alternatief, flexibel en competitief transportmiddel
om toegang te verkrijgen tot de havens van Santa
Fe en Gran Rosario. Bovendien moeten de logistieke kosten verminderen en zal tot 3 miljoen ton
over het spoor vervoerd kunnen worden in 2020.
Verder is ook de oprichting van 23 nieuwe stations
op deze lijn voorzien, alsook de installatie van een
nieuw signalisatiesysteem met vergrendeling.

ETAPA II - 500 km │
(Ahorro del 24%)
► Generación de em
► Fin: Septiembre 20
► En ejecución

ETAPA III - 558 km │

► Generación de emp
► Inicio: Marzo 2018
► Fin: Septiembre 201
► En licitación

Circunvalar Santa Fe
Figuur 4 :
«Te renoveren spoorwegen in het
kader van het Belgrano-plan»,
oktober 2017

Bron: www.argentina.gob.ar
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OBRAS Y PROYECTOS
Línea roca: Proyecto logístico Vaca Muerta
Figuur 5 :
«Te renoveren

Inve

spoorwegen op de
lijn Roca»

US

Bron:

Plaz

www.argentina.
gob.ar

OBRAS Y PROYECTOS
Línea Urquiza: Conexión internacional
POTENCIALIDAD
DEL PROYECTO
Formosa
Chaco
Figuur 6 : •Busca
conectar el Puerto de Bahía Blanca con el
«Te renoveren Suroeste del país para abastecer Vaca Muerta.

Puente
ubicarse entre los más
spoorwegen op de •Corredor con potencial de

Internacional
importantes del país. Incremento
del 30% aMisiones
la
demanda ferroviaria de cargas actual.
•4 provincias: Buenos Aires, La Pampa, Río Negro
Bron: y Neuquén.
este proyecto ferroviario sólo se
www.argentina. •Sin la ejecución de Corrientes
gob.ar podría transportar 1 millón de tn/año vía tren.
lijn Urquiza»

Santa Fé

Entre Ríos

Zárate

Buenos
Aires
s Aires
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URUGUAY

DETALLE DE LA LICITACIÓN

POTENCIALIDADES DEL PROYECTO
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“Ik schat dat dat de sectoren met het sterkste groeipotentieel de
producenten van vlakglas voor de montage van luchtdicht dubbel glas,
polyurethaan [tergopol], glaswol, SATE [uitwendig thermisch isolatiesysteem],
keramiek en gewapend beton zijn”, bevestigt Juan Tomás Bernacchia,
specialist bij het Argentijns Nationaal Instituut voor de Industriële Technologie,
in januari 2018.

ECOLOGISCH BOUWEN
Het ecologisch bouwen of “de duurzame architectuur” is een markt in volle ontwikkeling en verwijst
naar praktijken geleid door de milieu- en sociale
logica in de constructie van gebouwen en huizen.
Denk daarbij aan het type materiaal dat wordt gebruikt, de keuze van de ligging, de impact op het
milieu, de energetische efficiëntie, enz..
Ecologisch bouwen is in Argentinië nog steeds een
sector opstart, maar de regering is plannen aan het
uitwerken met het oog op groenere en gezondere
steden. Bovendien heeft het de eerste belangrijke
stappen al gezet. Argentinië is vandaag een toonaangevend land wat ecologisch bouwen betreft in
Latijns-Amerika. Verschillende wetten hieromtrent
zijn al in werking getreden. De trend is dan ook
positief. Er waren 33 gecertificeerde gebouwen
en 60 in aanbouw in 2016, en al 48 gecertificeerde gebouwen en 158 in certificeringsfase in 2017.
Argentinië telde eind 2017 meer dan 530.000 m2
gecertificeerde kantoorprojecten.
Volgens het “Sustainable Development Solutions
Network” (SDSN) klassement van de Verenigde
Naties neemt Argentinië de 41ste plaats in op 157
landen. Ook SUMAC, een internationaal consul-

tancyvennootschap actief in duurzaam bouwen,
heeft grote projecten met Leadership in Energy and
Environmental Design (LEED) certificering geregistreerd in 8 Latijns-Amerikaanse landen, waaronder
Argentinië.
Argentinië heeft ook een eigen vertegenwoordiging binnen het Amerikaanse organisme “Green
Building Council (Argentina Green Building
Council, AGBC)”. De AGBC werkt op dit moment
samen met de campagne “From Thousands to
Billions”. Deze ambieert om in 2030 uitsluitend gebouwen neer te zetten die geen ecologische voetafdruk meer hebben. Tegen 2050 moet volgens
dit plan zelfs 100% van al de bestaande gebouwen
energieneutraal zijn. De bouwsector zou vandaag
verantwoordelijk zijn voor bijna 30% van de energieconsumptie, alsook de bijhorende uitstoot en
veroorzaakt 50% van de gasuitstoot in de grote
steden.
Tegen 2050 wordt een sterke groei van de bevolking
verwacht, wat een versnelling van het verstedelijkingsproces inhoudt. Op dit moment heeft het land
een tekort aan huisvesting en men verwacht dat bijna 20% van de toekomstige kopers op zoek zullen
gaan naar ecologisch verantwoorde huisvesting.

AGENTSCHAP VOOR BUITENLANDSE HANDEL

51

Er is een exponentiële groei van het aantal steden
dat de bouw van huizen in kleisteen goedkeurt. Ook
steeds meer Argentijnse provincies voeren wetten
in met als doel dit type van gebouwen, dat bij velen
nog onbekend is en vaak onterechte kritiek krijgt op
het vlak van veiligheid en levensvatbaarheid, te reguleren en goed te keuren.
Sinds januari 2018 wordt ook de bouwtechniek
“steel frame/staalskeletbouw” of “droogbouw” beschouwd als een “traditionele bouwmethode”. Deze
statuutswijziging zorgt voor een gelijke behandeling
van diegenen die hun toevlucht nemen tot deze
bouwtechniek bij het aanbieden van projecten voor
sociale huisvesting in toekomstige aanbestedingen.
De producenten van “steel frame” krijgen van de
openbare diensten ook dezelfde financiële hulp.
De bureaucratische papierwinkel zal verkleind worden en de banken moeten de normale procedure
respecteren voor de hypotheekwaarde. Dankzij het
verkrijgen van dit nieuwe statuut zal de staalskeletbouw niet langer moeten beschikken over een
Certificaat van Technische Aanleg. Dit certificaat
werd ingevoerd voor alle bouwsystemen die als
“niet-traditioneel” beschouwd werden.
Maar de overheid wil verder gaan. Het Vice
secretariaat voor stedelijke ontwikkeling en huisvesting ontwerpt samen met het Ministerie voor
Wetenschap, Technologie en Milieu een proefproject voor huisvesting waarvan een bepaald percentage verplicht uit “droogbouw” zou moeten bestaan.
Het project zal kunnen rekenen op een financiering
van de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank en dit
door middel van het Fonds voor het Mondiale Milieu
(Global Environment Facility).
Corinna De Barelli, Voorzitter van het Instituut voor
de Droogbouw (Incose), denkt dat de sector beschikt over een groot groeipotentieel, in het bijzon-

52

ARGENTINIË

23 > 30 JUNI 2018

der in regio’s met een strenger klimaat zoals Santa
Cruz, Tierra del Fuego of Chubut. Zij hoopt op een
groei van minstens 25% op korte termijn, gezien de
Argentijnse markt voor droogbouw op dit moment
nog achter blijft.
Verder wordt nu ook houtbouw beschouwd als een
traditionele bouwtechniek. Een van de elementen
die het zwaarst wegen in het ecologisch bouwen
heeft immers betrekking op de materialen die gebruikt worden. Argentinië heeft een aanzienlijke traditie op het vlak van bosexploitatie in regio’s zoals
Corrientes of Misiones in het noord-oosten van het
land. De overheid wil daarom de ontwikkeling van
houtbouw sterk ondersteunen.

SECTORALE ANALYSE

HAVENINFRASTRUCTUUR
Argentinië telt officieel 43 havens (waarvan 7 zeehavens) en bijna 90% van haar buitenlandse handel vindt plaats via maritieme weg. De belangrijkste
commerciële havens zijn die van Buenos Aires, Bahía
Blanca, Quenquén, Rosario en Paraná.

De terminals ontvangen meer trucks dan de loscapaciteit van de havens. Zeer regelmatig moeten
transporteurs meerdere dagen geduld uitoefenen
en wachten in de omgeving van Rosario eer zij hun
goederen kunnen lossen. Deze situatie zorgt voor
een overbelasting van de infrastructuur en extra vervoerskosten.

De Argentijnse havens waren tussen 1943 en 1991 in
handen van de staat, maar een wet uit 1992 zorgde
voor een reorganisatie van het systeem voor het havenbeheer. Deze wet liet de privatisering of “provincialisering” van Argentijnse havens toe en meerdere
havens zijn op die manier overgegaan in handen
van privéondernemingen. Met het stijgend aantal
privéhavens werd het overkoepelende maritiem systeem steeds meer ontwricht.

Argentinië beschikt bovendien niet over diepzeehavens, buiten die van de stad Madryn, die zich buiten de commerciële ruimte bevinden. De waterweg
Paraguay-Paraná vereist nochtans de creatie van
een haven in diep water om zo de waterverbinding
met de omliggende landen te verbeteren in het kader van de Mercosur.

In 2016 bevestigde Guillermo Dietrich, de Argentijnse
Minister van Transport, dat de Argentijnse havens alleen maar competitief waren dankzij de investeringen van de privésector. In de afgelopen 15 jaar heeft
de Staat immers slechts zeer geringe investeringen
gedaan in infrastructuurwerken. De Administración
General de Puertos (AGP) betreurt “een havensysteem dat volledig verwaarloosd is, zonder strategisch plan en zonder objectieven op korte en lange
termijn”.
De Argentijnse binnenscheepvaart heeft slechts
20% van haar potentieel ontwikkeld en het gebrek
aan investeringen in wegen- en spoorweginfrastructuur heeft de opstoppingen in de havenzones enkel
doen toenemen. De hogere kost voor het vrachtvervoer is een direct gevolg van deze situatie en tast
het concurrentievermogen aan van de producten
afkomstig uit Argentinië. De Argentijnse havens zijn
volgens de Minister van Transport twee tot drie keer
duurder dan andere havens in Latijns-Amerika.
Het gebrek aan coördinatie tussen de verschillende actoren is een van de terugkerende problemen.

Daarom heeft de overheid in 2016 meerdere infrastructuurplannen ontwikkeld om de belangrijkste
havens te moderniseren en hun toegang te verbeteren. Dit zou de competitiviteit in de maritieme sector
en de Argentijnse buitenlandse handel kunnen versterken. Deze plannen bestaan uit uitbreidingswerkzaamheden, renovatiewerkzaamheden en de oprichting van nieuwe terminals tussen 2016 en 2019.
Meerdere bouw- en/of renovatiewerkzaamheden
zijn ondertussen al van start gegaan. Argentinië is
begonnen met de bouw van een nieuwe haven in
Itá Ibaté in de provincie Corrientes. Dit project werd
integraal gefinancierd door de federale staat (officieel budget van 331 miljoen USD). De werken zijn
per veiling toegewezen aan de Unión Transitoria de
Empresas (ECAS NV en JCR) voor een contractuele
waarde van 286 miljoen USD, wat 13% onder het officiële budget lag.
Ook de haven van Rosario, die eveneens een van
de bottlenecks in het havensysteem is, maakt het
onderwerp uit van aanzienlijke investeringen om de
toegang via zowel het water als de weg te verbeteren.
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De bouwwerken in de haven Las Palmas zijn voor
88% voltooid en men voorziet het einde van de werken voor mei 2018. De verhoging van deze haven is
een strategische investering van meer dan 6,7 miljoen USD. De werken omvatten eveneens de bouw
van de kustverdediging door middel van damwanden, en een veerhaven.
De Argentijnse overheid heeft eveneens werken ondernomen die gericht zijn op het verbeteren van de
haveninfrastructuur van Ushuaia om zo het hoofd
te kunnen bieden aan de groeiende toeristische en
commerciële vraag. Daarvoor vinden bouwwerken
plaats over 7.000 vierkante meter voor de realisatie
van een nieuwe kaai, een nieuwe aanlegsite en een
kantorencomplex. De investering wordt geraamd op
320 miljoen USD.
De haven van de hoofdstad Buenos Aires geniet
eveneens van moderniserings- en uitbreidingswerkzaamheden. Deze haven is een van de grootste van
het land, gelegen op een strategische plaats langs
de Rio de la Plata. Dit geeft haar een snelle toegang
tot de Atlantische Oceaan. Het project werd vastgelegd over een periode van 8 jaar en omvat de modernisering van de haven en haar uitrusting om zo
de capaciteit te verhogen en om in staat te zijn schepen van de volgende generatie te ontvangen. Het
project zal ook de risico’s en de vertragingen voor
de maritieme handel verminderen. De investering
van de Argentijnse overheid bedraagt ongeveer 180
miljoen USD. Daarnaast wordt ook een dijk gebouwd
die een nieuwe ruimte zal creëren om de pieken in
de vraag te beheren die vermoedelijk zullen ontstaan door de komst van grotere schepen. De eerste
fase zou voltooid moeten zijn tegen eind 2018 voor
een contractuele waarde van 131 miljoen USD.
De tweede fase bestaat uit de sluiting van kaai F in
de Puerto Nuevo. Dit zal toelaten om het terrein van
de terminal te verlengen en het aantal exploitatiezo-
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nes te verhogen met 8 hectaren. Deze werken worden afgestemd op de ontsluiting via de weg en het
spoor, waardoor het logistieke verkeer van het laden
soepeler zou kunnen verlopen. Een investering van
46 miljoen USD werd toegewezen aan deze tweede
stap.
De moderniseringswerkzaamheden hebben ook de
ambitie om de terminal van Benito Quinquela te integreren in de haven van Buenos Aires. Hoewel deze
terminal wordt beschouwd als een van de beste van
Latijns-Amerika, heeft ze 50% van haar activiteiten
verloren. De bouw van deze terminal maakt deel uit
van een concessie die gegeven werd voor een periode van 40 tot 50 jaar en wekt de interesse van internationale groepen in de sector. Men verwacht dat de
werken begin 2019 van start zullen gaan.
Bovendien staat sinds oktober 2017 de Algemene
Administratie van de Havens in voor het beheer van
de operaties van het Sistema de Tránsito Vehicular
Portuario (CTVP) van de haven van de hoofdstad.
Deze maatregel heeft een positieve impact gehad
op de haven en heeft de planning, de controle en
de supervisie met betrekking tot de uitbating ervan
verbeterd.
De verschillende acties in de haven van Buenos
Aires zouden de logistieke kosten voor transacties
met 60% naar beneden moeten halen.
Daarnaast heeft de Argentijnse overheid eveneens
de ambitie om Binnenlandse Haventerminals te creëren in de provincies onder het concept “spoorhaven terminal” met de lijn Belgrano Cargas als strategische partner.
In 2011 is de kaai van de haven van Ibicuy volledig
ingestort, waardoor de havenactiviteit volledig verlamd werd. De baggerwerken zullen dit jaar van start
gaan om zo de herstelwerkzaamheden van de ha-
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ven toe te laten. De aanbestedingen zullen medio
2018 gepresenteerd worden en meerdere internationale ondernemingen zoals de groep Maersk
hebben reeds hun interesse laten blijken voor dit
infrastructuurproject. De haven van Ibicuy wordt beschouwd als een van de belangrijkste in Argentinië.
Ze beschikt over zeer goede natuurlijke omstandigheden en een diep bassin van meer dan 10 m waarin
geen baggerwerken vereist zijn. Dit geeft aan deze
haven een strategische ligging voor de logistiek op
het niveau van de Mercosur.
De haven van Bahía Blanca beschikt ondertussen over de belangrijkste diepwaterterminal van
Argentinië, hetgeen toegang verleent aan schepen
met een diepte van 14 m. De werken in deze havenzouden van start moeten gaan tegen het einde van
het eerste trimester van dit jaar en zullen zes jaar duren.
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3.2 DE NUCLEAIRE INDUSTRIE IN ARGENTINIË

INTERVIEW MET DE ARGENTIJNSE AMBASSADEUR
IN BELGIË
Er zijn slechts een paar landen ter wereld die nucleaire reactoren bouwen,
Argentinië is er één van. De nucleaire industrie heeft de laatste jaren enkele
belangrijke ontwikkelingen doorlopen in ons land.
Dit jaar heeft de publieke Argentijnse onderneming INVAP bijvoorbeeld een
akkoord ondertekend met het Boliviaanse Agentschap voor nucleaire energie
voor de kant-en-klare levering van drie centra voor Nucleaire Geneeskunde en
Radiotherapie. De kost hiervoor wordt geschat op ongeveer 150 miljoen USD.
Daarnaast heeft Argentinië in 2015 de beslissing genomen om het eerste centrum voor protontherapiebehandeling van Latijns-Amerika te openen. Dit was
een beslissing van de voorgaande regering, maar ze is toch nog toegepast
door het huidige bestuur. In januari 2018 werd de ondertekening van een nieuw
contract tussen IBA en INVAP aangekondigd voor een bijkomende behandelingsruimte om op die manier het aantal behandelde patiënten te verhogen.
De uitwisseling op het vlak van geneeskunde tussen onze twee landen is van
algemeen belang: de “andere geneesmiddelen” en “vaccins voor medisch gebruik” zijn terug te vinden in de top tien van meest geëxporteerde Belgische
producten naar Argentinië. De economische missie die AWEX in 2017 in
Argentinië organiseerde, werd gevolgd door de GIGA (Groupe Interdisciplinaire
de Génoprotéomique Appliquée). Een belangrijke delegatie van Belgische ondernemingen heeft ook deelgenomen aan de beurs Expomedical in Buenos
Aires medio 2017.
Dr. Lylyk, stichter van ENERI, het medisch instituut geassocieerd aan de faculteit Medicijnen van de Universiteit van Buenos Aires met meer dan 25 jaar
ervaring exclusief toegewijd aan de behandeling van endovasculaire ziekten,
is een partnerschap aangegaan met de Belgische onderneming Cardiatis voor
de productie van stents en geavanceerde protheses. Afgelopen jaar hebben
zij de mogelijkheid onderzocht om deze producten in ons land in te voeren
en om eventueel te beginnen met de productie ervan, om ze vervolgens te
exporteren naar de rest van Latijns-Amerika.
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In de loop der jaren heeft de nucleaire industrie sterk bijgedragen aan
de ontwikkeling van spitstechnologie in Argentinië en dit op verschillende
domeinen zoals gezondheidszorg en elektrische technologie.

DE NUCLEAIRE INDUSTRIE, EEN
HISTORISCH ENERGIESYSTEEM IN
ARGENTINIË

maceutische producten van vandaag mogelijk gemaakt.

Argentinië mag zich als een van de pioniers beschouwen in Latijns-Amerika op het vlak van nucleaire energie. Het is een van de weinige ontwikkelingslanden die zo ver staat in nucleaire kennis. Net
als België maakt Argentinië deel uit van de Nuclear
Suppliers Group (NSG), dat het zelfs meerdere malen voorzat. Deze organisatie levert nucleaire goederen en technologieën en tracht bij te dragen aan
de non-proliferatie van nucleaire wapens.

Tegen het midden van de jaren 80 vertraagde de
expansie van de nucleaire sector als gevolg van
budgettaire besparingen door de toenmalige regering. Toen Néstor Kirchner in 2003 aan de macht
kwam, zorgde hij voor een heropleving van de nucleaire industrie, waardoor ze opnieuw aan strategisch belang won. Drie jaar later had de Argentijnse
regering een Plan klaar voor de Reactivering van
de Argentijnse Nucleaire Activiteit, om op die manier elektrische energie te produceren en opnieuw
haar toevlucht te zoeken in applicaties van nucleaire energie in de domeinen van publieke gezondheid en de nationale industrie.

De nucleaire activiteit heeft bijna 70 jaar geleden
haar intrede gemaakt in Argentinië, volgend op het
decreet van 31 mei 1950 waarin de eerste ambities
van het land werden getoond binnen deze sector. In de loop der jaren heeft de nucleaire industrie sterk bijgedragen aan de ontwikkeling van de
spitstechnologie op de nationale markt en dit op
verschillende domeinen zoals de gezondheid en
de elektrische technologie.

Op dit moment kent de Argentijnse nucleaire sector echter een instabiele fase als gevolg van een
verlaging van het budget voor de sector en voor
haar verschillende actoren in 2018. De NAEC kreeg
te maken met een sterke inkrimping van haar budget. Dat valt 30% lager uit dan in 2017.

De oprichting in 1950 van de NAEC (National
Atomic Energy Commission), en in 1976 van de publieke onderneming INVAP, expert in spitstechnologie zoals nucleaire energie, heeft de wereldwijde
export van experimentele reactoren en fabrieken
voor de productie van radio-isotopen en radiofar-
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NUCLEAIRE ENERGIE, EEN AANDEEL
VAN 6% IN DE ARGENTIJNSE
ELEKTRICITEITSMIX
Nucleaire energie zorgt dankzij drie reactoren op
dit moment voor 6% van de elektriciteitsvoorziening van het land. In 1974 bouwde Argentinië
“Atucha I”, de eerste nucleaire centrale van LatijnsAmerika, met een bruto elektrisch vermogen van
362 MW. In de loop van datzelfde jaar begon het
land met de bouw van de tweede nucleaire centrale “Embalse” met een brutokracht van 648 MW
in de provincie Córdoba. Atucha II, de derde nucleaire centrale van het land, bevindt zich naast het
oudere Atucha I en is operationeel sinds 2014.
De regering heeft eveneens de ambitie om twee
nieuwe nucleaire centrales te bouwen in het kader van een project ter waarde van 14 miljard USD.
Dit zou voor 85% gefinancierd worden door de
Chinese overheid. De bouw van de vierde centrale,
die reeds meerdere malen is uitgesteld, is voorzien
voor begin 2019 en het lijkt er op dat de twee nieuwe centrales eveneens gebouwd zouden kunnen
worden in Atucha. Deze site zou in totaal dus 4 nucleaire centrales kunnen verwelkomen, waarmee
het een belangrijke nucleaire pool zou worden. De
twee extra kerncentrales zouden het aandeel van
nucleaire energie in de totale Argentijnse elektriciteitsproductie kunnen doen oplopen tot 11%.
Een van de huidige projecten die veel kans maakt
om de groei van de nucleaire sector kracht bij te
zetten is de ontwikkeling van de reactor CAREM-25
(Central Argentina de Elementos Modulares). Dit is
de eerste modulaire nucleaire reactor in Argentinië
die volledig ontworpen en gebouwd is door de
NAEC. Er zijn wereldwijd slechts drie reactoren van
dit specifieke type die op dit moment gebouwd
worden. De openbare werken met betrekking tot
de voorbereiding van het terrein en de bouw van
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het gebouw zijn gestart op 8 februari in Lima, een
stad in de provincie Buenos Aires. De eerste versie van de reactor van het type CAREM vormt een
nieuwe stap voor de Argentijnse nucleaire industrie, zeker omdat ongeveer 70% van de onderdelen
en de aanverwante diensten geleverd zouden worden door Argentijnse ondernemingen. Tijdens de
Belgische economische missie in Argentinië in juni
2018 zal deze reactor bezocht worden.
Argentinië werpt zich op als een van de wereldwijde leiders op het vlak van modulaire reactoren
met een gemiddelde en lage kracht. Dit type van
reactor heeft een mooie toekomst voor zich want
het kan bijdragen aan de elektrische voorziening
van gebieden die ver verwijderd zijn van stedelijke
centra of van industriële polen die nood hebben
aan veel elektriciteit. Met een kracht van 25 MW
produceert dit type reactor voldoende energie
om te voorzien in de behoefte van 100.000 inwoners. Deze modulaire reactor is zeer flexibel en kan
eenvoudig geëxporteerd worden. Het doel van
de Vicesecretaris voor Nucleaire Energie, Julian
Gadano, zou zijn om dit project te exporteren eenmaal het voltooid is. Volgens studies zou er heel
wat vraag naar zijn.
In 2017 heeft de overheid daarom 2.140 miljard
USD vrijgemaakt voor dit project, het grootste budget dat toegewezen werd in de nucleaire sector in
Argentinië. De uitvoering en de afronding van de
openbare werken van het gebouw die de nucleaire reactor zullen huisvesten zijn toegewezen aan
Techint Ingenieria, een van oorsprong Argentijnse
onderneming die wereldwijd diensten voorziet in
het beheer, de engineering en de bouw van projecten. In oktober 2017 werd nog naar een internationale partner gezocht voor het project. Men schat
dat de inbedrijfsstelling en de verbinding met het
elektrische netwerk voor eind 2020 zullen zijn.

SECTORALE ANALYSE

NUCLEAIRE GENEESKUNDE, EEN SECTOR
VOOR DE TOEKOMST
Argentinië stimuleert evenzeer de bouw van infrastructuur bestemd voor het onderzoek naar
nucleaire technieken op het vlak van geneeskunde. Rekening houdende met de investeringen
die reeds gedaan zijn in R&D en de opgedane
knowhow, is Argentinië op dit moment een referentie op het domein van de nucleaire geneeskunde in Latijns-Amerika.
In 1958 nam de overheid in de ziekenhuiskliniek
« José de San Martín » in Buenos Aires het eerste
laboratorium voor nucleaire geneeskunde in gebruik voor hematologische studies. Vier jaar later
werd dit laboratorium omgevormd tot het eerste
Nucleair Medisch Centrum van het land. Daarna
spreidde de wetenschappelijke ontwikkeling van
de nucleaire geneeskunde zich verder over het
hele land, rond een heel netwerk van private en
publieke instellingen.
Het Nationaal Plan voor Nucleaire Geneeskunde
« Nucleovida » dateert van 2015 en is een initiatief van de voormalige regering onder leiding van
Cristina Fernández de Kirchner. Zij beoogde om
een federaal netwerk van elf centra voor nucleaire geneeskunde te creëren. Het idee van de overheid was om aan de Argentijnen daarmee gratis
toegang te geven tot hulpmiddelen ter preventie,
ter controle en ter behandeling van voornamelijk
hart- en vaatziekten, diabetes en kanker. Deze nucleaire medische centra moesten beschikken over
hoogtechnologische installaties en uitrusting zoals
circulaire deeltjesversnellers voor de vervaardiging
van radio-isotopen en laboratoria voor de productie van radiofarmaceutische producten.
Het Nationaal Plan voor Nucleaire Geneeskunde
uit 2015 is herbekeken door de nieuwe regering

WAARTOE DIENT
DE NUCLEAIRE GENEESKUNDE?
De nucleaire geneeskunde is een tak van de geneeskunde die gekenmerkt wordt door het gebruik van lage dosissen radioactieve substanties met als doel de analyse
van lichamelijke functies en het vaststellen en het behandelen van ziektes. Het diagnostische en therapeutisch
potentieel is enorm. Het aantal personen dat voordeel
haalt uit een diagnose of een behandeling via nucleaire
geneeskunde voor meer dan dertig ziektes is nog steeds
in volle expansie.
Via een intraveneuze injectie slaagt een “tracer”, een
substantie die gevormd wordt door verenigde moleculen
gehecht aan een radioactief atoom, er in om onzichtbare
afwijkingen vast te stellen met behulp van andere methodes. Deze techniek heeft als groot voordeel dat ze
niet beschouwd wordt als intrusief, dit in tegenstelling tot
andere methodes die een chirurgische tussenkomst of
het gebruik van toestellen in het lichaam vereisen. Deze
tracer reist eenvoudigweg in het bloed en lokaliseert organen die het moet onderzoeken.

en in augustus vorig jaar heeft het Vicesecretariaat
voor Nucleaire Energie officieel de toekomstige
projecten en doelstellingen in deze sector kenbaar gemaakt. Ook al hebben de budgettaire inkrimpingen de infrastructuurprojecten vertraagd,
toch blijft het land rekenen op de voortzetting van
nucleaire projecten, en het verhoogt zelfs haar exportdoelstellingen.
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Figuur 7 :
“Digitale afbeelding van de
toekomstige reactor RA-10
in het Atoomcentrum Ezeiza,
Buenos Aires”, 2015

LEIDER IN RADIO-ISOTOPEN
Tot op vandaag is de Argentijnse reactor RA-3 de
voornaamste producent van radio-isotopen in
Latijns-Amerika. Deze reactor is echter al meer dan
50 jaar oud en de bouw van een nieuwe reactor
van dit type was dan ook broodnodig. Daarom
is de NAEC in 2010 gestart met het ontwerp
van een nieuwe reactor genaamd “Argentinian
Multipurpose Research Reactor RA-10”. Dit project werd opgestart in het kader van een nucleair akkoord dat bereikt werd tussen Argentinië en
Brazilië, “Micba” genaamd.
Dankzij dit project toont Argentinië dat het de
ambitie heeft om haar huidige capaciteiten op
het vlak van radio-isotopen bestemd voor analyse en voor de behandeling van ziekten verder uit
te breiden. De doelstelling is om de zelfbevoorrading van radio-isotopen voor de plaatselijke markt
te verzekeren, alsook om internationaal te kunnen
exporteren. Het gebruik van radio-isotopen voor
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de geneeskunde kent een constante groei op de
nucleaire markt.
De openbare werken zijn in 2016 van start gegaan. De reactor RA-10, die zich bevindt in het
Atoomcentrum Ezeiza in Buenos Aires, is de opvolger van de reactor OPAL, die in 2006 aan de
Australische overheid werd verkocht. Met een contractuele waarde van 260 miljoen USD, zal deze reactor voor 80% bestaan uit technologie en aanverwante diensten van Argentijnse ondernemingen
en instellingen.
Dit project laat Argentinië toe om zich op de voorgrond te plaatsen op het vlak van de productie van
radio-isotopen en neutronenbundels. Eenmaal
voltooid zal deze reactor een strategische pool
worden die zal zorgen voor 100% van de bevoorrading van radio-isotopen in Latijns-Amerika. Op
dit moment schat men dat meer dan 40% van de
bouwwerken voltooid zijn.

SECTORALE ANALYSE

EXPORT
Argentinië exporteert zoals besproken een belangrijk deel van haar productie radio-isotopen voor
medisch gebruik. Het is hiervan wereldwijd zelfs
een van de voornaamste producenten.
Daarnaast heeft Argentinië ook al meer dan 10 onderzoeksreactoren ontwikkeld en gebouwd, waarvan enkele geëxporteerd werden. Dit gaf aan de
Argentijnse nucleaire sector de mogelijkheid om
internationale expertise en erkenning op te bouwen. Argentinië verkocht haar reactoren in landen
zoals Peru, Algerije, Egypte en Australië. In januari
2018 sloot het ook een contract af met de stichting
Pallas uit Nederland voor het ontwerp en de bouw
van een onderzoeksreactor en de productie van radio-isotopen voor medisch gebruik ter vervanging
van de huidige nucleaire reactor. Deze staat nu in
voor meer dan 60% van de markt voor radio-isotopen op medisch vlak in Europa. Het project, dat
een totale waarde heeft van 400 miljoen EUR, zou
tegen 2025 operationeel moeten zijn.
Daarnaast heeft INVAP onlangs een contract afgesloten met de Boliviaanse overheid voor de bouw
van een netwerk van drie centra voor de nucleaire
geneeskunde en radiotherapie. De drie centra voor
nucleaire geneeskunde vergen een investering
van 150 miljoen USD en zouden tegen 2020 hun
deuren moeten openen.

EEN CONTRACT MET IBA, BELGISCHE
ONDERNEMING EN WERELDWIJD LEIDER
OP HET VLAK VAN PROTONTHERAPIEOPLOSSINGEN
In het kader van het Nationaal Plan voor Nucleaire
Geneeskunde hebben de NAEC en INVAP samen
een contract ondertekend met de Belgische onderneming IBA, wereldwijd leider inzake protontherapie-oplossingen voor de behandeling van
kanker. Dit contract, met een waarde die schommelt tussen de 35 en 40 miljoen EUR, omvat de oprichting van een protontherapiecentrum in Buenos
Aires, het eerste van Latijns-Amerika.
De Belgische groep IBA liet in januari 2018 weten
dat het haar samenwerking met de Argentijnse
overheid verlengt. De ondertekening van het nieuwe contract heeft op dit moment betrekking op
de bouw van een bijkomende behandelingsruimte die dienst zou moeten gaan doen als het eerste
protontherapiecentrum van Latijns-Amerika. Deze
nieuwe uitrusting werd besteld in 2017 en vertegenwoordigt een waarde van 10 à 15 miljoen EUR.
De bouw van het centrum begint midden dit jaar.

“[…] Deze tweede samenwerking tussen de NAEC
en INVAP, dat reeds 40 jaar actief is in Argentinië,
en IBA, wereldwijd leider in protontherapie, is aanzienlijk en vormt een belangrijke stap in de lange
termijn partnerschap tussen deze organisaties.
Wij zijn dan ook verheugd dat meer patiënten in
Argentinië en Zuid-Amerika gebruik zullen kunnen
maken van protontherapie.”
Alberto Lamagna, Vicepresident van de Nationale
Commissie voor Atoomenergie (NAEC), januari
2018
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3.3 DE AGRO-INDUSTRIE IN ARGENTINIË
INTERVIEW MET DE ARGENTIJNSE AMBASSADEUR IN BELGIË
Het agrarische potentieel van Argentinië is alombekend. Ons land is wereldleider in voedselproductie per hoofd van de
bevolking, één van de top 10-landen wat de beschikbaarheid van landbouwgrond betreft (30 miljoen hectare gewassen), marktleider in sojameel en –olie, de belangrijkste producent en exporteur van citroenen ter wereld, de op twee na
grootste exporteur van soja, de vierde belangrijkste exporteur van mais en zonnebloemolie, …
In de afgelopen decennia is grote vooruitgang geboekt in de moleculaire biologie, genetische manipulatie en voedseltechnologie dankzij een sterke samenwerking tussen particuliere bedrijven en openbare instellingen. Aangezien het
strategische doel van de regering is om tegen 2020 meer dan 600 miljoen mensen te voeden (bijna 15 keer de huidige
bevolking van Argentinië), is het essentieel om investeringen in bedrijven met toegevoegde waarde aan te moedigen.
Er wordt daarom vooruitgang geboekt met concrete maatregelen om de winstgevendheid en productiviteit van de sector op te krikken. Denk daarbij aan een verlaging van de belastingdruk, de modernisering van de vervoers- en logistieke
infrastructuur, nieuwe overeenkomsten om de toegang tot internationale markten te vergemakkelijken, een verbetering
van de financiële voorwaarden voor alle actoren in de waardeketen en promotie van onderzoek door publieke en private
instellingen.
Argentinië biedt uitstekende mogelijkheden voor gastronomisch en biologisch voedsel. Het kan dan ook terugvallen op
een ruim palet aan regio’s met grote verscheidenheid. Denk daarbij onder meer aan de Pampa-vlakte met zijn wereldberoemde vruchtbare gronden, de Cuyo-regio met zijn uitzonderlijke wijnproductie, het noorden van Patagonië en zijn
hoogwaardige vruchten, het noorden van land dat wereldleider is in de productie van citroenen of de uitgestrekte bossen
en citrusvruchten uit de regio Mesopotamië.
Een voorbeeld van een succesvolle samenwerking is het Belgische BIOTEC. Dit bedrijf is actief in de biogassector (elektriciteit, gas, landbouw) en kent momenteel een sterke groei in Argentinië. BIOTEC opereert in de agro-industriële sector van
de Noroeste Argentino regio (citroenen, rietsuiker en soja) en helpt de milieu-impact van deze activiteit te verminderen. Het
Belgische bedrijf werkt daarvoor samen met de agro-industriële sector ter bevordering van lokale ontwikkeling in Tucumán
en Santiago del Estero (gemeenten, boeren). Dit doet het deels in het kader van het RenovAr-programma en dankzij de
steun van het RAMCC (Argentijns netwerk van gemeenten die geconfronteerd worden met klimaatverandering).
Daarnaast plant BIOTEC, onder het RenovAr-programma, een dochteronderneming te openen rond zijn «AGROGAZ»activiteiten voor hernieuwbaar aardgas. Dat zal de productie van hernieuwbare elektriciteit uit mais, sorghum en weilanden bevorderen, en hernieuwbaar aardgas beschikbaar stellen voor gemeenten die geen toegang hebben tot het
nationale aardgassysteem.
Een ander Belgisch succesverhaal is Desmet Ballestra, dat een joint venture oprichtte genaamd «Renova» met drie grote
spelers in de oliën- en vettenindustrie (Oleaginosa Moreno Hnos - een dochteronderneming van Glencore - Molinos Río
de la Plata en Vicentin). Vorig jaar heeft het bedrijf het grootste sojabonenmaalcomplex ter wereld gebouwd en in gebruik
genomen.
De oplosmiddelextractie-installatie is ontworpen en geleverd door Desmet Ballestra en gebaseerd op de modernste technologieën. De fabriek is gevestigd in Timbues, op 40 km van de Argentijnse stad Rosario. Dit uitzonderlijke industriële
complex heeft een maalcapaciteit van 20.000 ton sojabonen per dag. In het hart van dit complex heeft de oplosmiddelextractie-installatie twee parallelle lijnen gebaseerd op technologie gepatenteerd door Desmet Ballestra.

62

ARGENTINIË

23 > 30 JUNI 2018

SECTORALE ANALYSE

De agro-industriële sector is een van de belangrijkste economische motoren van Argentinië. De
regering beschouwt landbouw als een sleutelinstrument voor de internationale positionering
van het land en ziet de agribusiness dan ook als
een strategische activiteit voor de economische
en sociale ontwikkeling. Dit wordt nog gesterkt
door het aandeel in de export, jobcreatie en re-

gionale ontwikkeling dat deze sector vertegenwoordigd.
Volgens de Voedsel- en Landbouworganisatie
van de Verenigde Naties (FAO) staat Argentinië op
de vierde plaats in de ranglijst van landen met de
grootste landbouwarealen, met bijna één hectare
per hoofd van de bevolking. De agro-industriële

AGENTSCHAP VOOR BUITENLANDSE HANDEL

63

De overheid wil daarom bedrijven in de sector motiveren om de
toegevoegde waarde van de export van het land te vergroten door
middel van een reeks concrete maatregelen.

sector genereert 60% van de totale waarde van
de uitvoer van het land. Deze bestaat voornamelijk uit de export van mais, biodiesel, sojameel
en –olie. Ongeveer 11% van de actieve bevolking
werkt in de agro-industriële sector, bijna een op
de drie Argentijnse banen is er direct of indirect
bij betrokken.
Tijdens de vorige regering was Argentinië afgesneden van de wereldmarkt en trok het zich terug op zijn binnenlandse markt. De relatie tussen
deze regering en de agribusiness was ook niet optimaal. Volgens een studie van de Mediterranean
Foundation was Argentijnse export gerelateerd
aan de agrosector tussen 2007 en 2008 goed
voor 3,73% van de wereldmarkt, terwijl deze in
2015 gezakt was tot 3,33%.
Vandaag heeft het land een grote ambitie om opnieuw op het internationale toneel te verschijnen.
De huidige regering van Cambiemos, maakte
hiervan zijn prioriteit onder het motto: «Argentinië
zal niet langer de graanschuur van de planeet
zijn, maar zijn supermarkt». In 2015 kon de nationale productie bijna 400 miljoen mensen voeden. Zoals de Argentijnse Ambassadeur in België
aangaf is het doel van de regering om dit cijfer
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te verhogen tot meer dan 600 miljoen mensen
tegen 2020.
Het land wil de internationale handel van zijn
landbouwproducten bevorderen, maar eveneens
buitenlandse directe investeringen aantrekken op
het gebied van graanproductie, -verwerking en
-marketing. De overheid wil daarom bedrijven in
de sector motiveren om de toegevoegde waarde
van de export van het land te vergroten door middel van een reeks concrete maatregelen.
Zo zijn er veel investeringen gerealiseerd in infrastructuur. In 2016 investeerde het Argentijnse
ministerie van agro-industrie bijna 92% meer in
de ontwikkeling van agro-industriële infrastructuurprojecten dan in 2015. Bij deze infrastructuurprojecten hoort ook het Belgrano-plan om
de spoorweginfrastructuur in het noorden van
Argentinië te verbeteren. Daarmee worden landbouwproductiegebieden gekoppeld aan verschillende havens en verstedelijkte gebieden van het
land. Deze werken zijn van fundamenteel belang
voor de Argentijnse agro-industrie, gezien hun
invloed bij het bepalen van de productiekosten.
Voor meer informatie over dit project: zie 3.1, de
infrastructuursector in Argentinië.

SECTORALE ANALYSE

Daarnaast zijn er ook belangrijke ontwikkelingen
wat betreft toegepaste landbouwtechnologieën. Deze hebben een centrale rol in de productiviteitsstijging. Minister van Landbouw Ricardo
Buryaile schat dat meer dan 90% van de producenten werken met genetisch gemodificeerde
organismen en meer dan 80% werken met inoculanten. Daardoor kan er aan precisielandbouw
gedaan worden. Tegelijk zijn er tussen nu en
2025 grote investeringsprojecten voor irrigatie
gepland. Volgens het CAMARCO-plan «Pensar
en el futuro 2016-2025» (Cámara Argentina de la
Construcción) hebben deze investeringen een
waarde van 4,8 miljard USD en zal de drempel van
4 miljoen bevloeide hectaren in 2030 overschreden worden.
Wat de belastingdruk voor spelers in de waardeketen betreft heeft de overheid ook al sterke
vooruitgang geboekt. Denk daarbij aan onder
meer nieuwe financierings- en kredietlijnen voor
de landbouwproductie. Dit zou de interne kosten
moeten verlagen en bijgevolg ook het concurrentievermogen van de sector verhogen Bovendien
zijn, op initiatief van President Macri, de exportheffingen sinds 2017 afgeschaft, met uitzondering van
die op sojabonen, die geleidelijk zullen afnemen.

Ook de verbetering van de toegang tot internationale markten is een van de doelstellingen van de
nieuwe regering om de penetratie van Argentijnse
landbouwproducten op het internationale toneel
te vergroten. Dit is een van de reden waarom het
land hoopt dat de ondertekening van de vrijhandelsovereenkomst tussen Mercosur en de EU de
invoer van voornamelijk landbouwexporten naar
Europa en de overdracht van technologieën zal
vergemakkelijken.
Volgens een rapport van KPMG Argentinië zou
de toepassing van bovenstaande maatregelen al
hebben geleid tot enkele concrete resultaten in
de agro-industriële sector. De resultaten van de
oogst 2016-2017 zijn duidelijk verbeterd, zowel
wat betreft concurrentievermogen als productiviteit (+ 20% voor mais en + 37% voor tarwe ).
Bovendien worden steeds meer technologieën
toegepast op landbouwgewassen, waaronder
tarwe, waardoor het aantal investeringen in de
landbouwsector de hoogte ingaat.
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4

RECENTE
SUCCESVERHALEN

DE SMET ENGINEERS & CONTRACTORS (DSEC)

De Smet Engineers & Contractors (DSEC) is een
algemene aannemer en technologie-integrator
binnen de agribusiness. Het bedrijf staat wereldwijd bekend voor haar expertise in verschillende
domeinen zoals de productie van suiker (suikerriet
en suikerbieten), ethanol (biobrandstof en alcohol)
en plantaardige olie en eiwitten (voedsel en veevoeder). De afgelopen jaren heeft DSEC zich ook
met succes gepositioneerd in de markt voor plantchemie (tweede generatie ethanol, biochemie) en
fosfaatmeststoffen.
De Argentijnse markt trok al lange tijd de aandacht van DSEC, aangezien het land zeer gunstige
omstandigheden biedt voor het ontwikkelen van
productie- en verwerkingscapaciteiten van landbouwproducten.
DSEC wist een eerste grote succes te boeken op
de Argentijnse markt in 2012/2013, toen de ACAlandbouwcoöperatie de bouw van haar eerste
grote industriële project aan de Belgische expert
toekende. Het betrof een productie-eenheid voor
ethanol (olie) in Villa Maria. Dit project maakte deel
uit van een overheidsprogramma om Argentinië
zelfvoorzienend te maken op het vlak van energie.
De totale investering was meer dan 120 miljoen
USD waard en werd door DSEC opgeleverd binnen de 24 maanden na bestelling.
Dankzij deze grote investering kon DSEC meteen
een dochteronderneming in Buenos Aires oprichten, van waaruit ook een aantal kleine projecten werden opgevolgd (waaronder twee CO2productie-eenheden voor frisdranken) en tal van
conceptuele studies voor de realisatie van graanhavens in de regio Rosario werden uitgevoerd.
In 2016 werd een overeenkomst getekend met
Terminal Seis (een joint venture tussen Bunge en
AGD) voor de modernisering van hun twee olie-
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en meelproductie-eenheden en de capaciteitsvergroting van hun havenfaciliteiten in Rosario. Dit
contract had een waarde van 85 miljoen USD.
Deze nieuwe mijlpaal in de ontwikkeling van de
activiteiten in Argentinië overtuigde DSEC van de
noodzaak om een tweede kantoor in het land te
openen. Eind 2017 werd bijgevolg de opening van
het bureau in Rosario gevierd.
De Argentijnse dochteronderneming De Smet
Contractors de Argentina (DSCA) is niet alleen verantwoordelijk voor de projecten in Argentinië zelf,
maar richt zich ook op de buurlanden. Zo zal het
samen met DSEC betrokken zijn bij een grote investering in Chili en beginnen met haalbaarheidsstudies voor een ethanolfabriek in Paraguay.
DSEC ziet in haar dochteronderneming dus niet
alleen een filiaal om de dynamische Argentijnse
markt te bedienen, maar ook om haar expertise inzake de realisatie van industriële investeringen aan
alle Spaanstalige landen in Latijns-Amerika aan te
bieden.

RECENTE SUCCESVERHALEN

PATTYN PACKING LINES

Het familiebedrijf Pattyn Packing Lines NV is gespecialiseerd in het ontwikkelen en bouwen van
verpakkingsmachines voor het automatisch verpakken van bulk producten, voornamelijk voeding.
Dit in een assortiment aan dozen van 5 tot 30 kg,
elk voorzien van een op maat gemaakte zak via de
”Box Lining” techniek. Volgens dit principe vormt de
zak een barrière en wordt het te verpakken product
beschermd tegen karton, stof en andere mogelijke
contaminaties. Pattyn Packing Lines was in 1976 de
eerste in de wereld om deze techniek op de markt
te brengen. Ook voor het verpakken van tabak en
groenten in grote containers heeft het bedrijf unieke oplossingen.

Sinds 2009 is MT-Ideas de lokale agent in Argentinië.
Dit enthousiast familiebedrijf, met Buenos Aires
als uitvalsbasis, heeft het mandaat voor heel ZuidAmerika. De keuze viel op MT-Ideas dankzij de goede relaties tussen beide familiebedrijven, eerder
dan op basis van economische voorspellingen. Het
bleek de juiste keuze. Ondertussen staan er tientallen machines in de regio en is Zuid-Amerika goed
voor zo’n kleine 10% van de jaarlijkse omzet. Ook de
hulp van FIT en de economische missies, waaronder een Belgische Economische Missie naar Chili,
maakten het verschil. De grootste concentratie van
activiteiten in Zuid-Amerika is nog steeds gesitueerd in Argentinië.

Op het hoofdkwartier van Pattyn Packing Lines
NV, gelegen in Brugge, worden alle verpakkingsmachines ontwikkeld, geassembleerd en getest.
Momenteel werken er 120 mensen. Samen met de
andere divisies in de Pattyn Group (Pattyn North
America Inc, Pattyn Bakery Division SAS, Pattyn
Metal Construction bvba) exporteert het bedrijf
naar meer dan 70 landen.

In 2014 maakte de Dienst-na-Verkoop van Pattyn
Packing Lines de switch van een reactieve organisatie naar een doorgedreven pro-actieve aanpak. Een
belangrijk aspect hierbij is dat de positieve “customer experience” en klantgerichtheid doorstroomt
doorheen het volledige traject, gaande van verkoop
en project management tot Dienst-na-Verkoop.

Sinds de jaren zeventig gebeurt deze export via
lokale agenten. Elke agent treedt op als spil in zijn
bepaalde regio. Dit biedt de mogelijkheid om voor
iedere klant een gerichte aanpak te garanderen
in de eigen taal en cultuur. Door iemand lokaal af
te vaardigen naar de klant, creëert Pattyn Packing
Lines zo een nabijheid, en daarmee gepaard gaand
extra vertrouwen tussen klant en agent. Dit straalt
onrechtstreeks ook af op de Brugse producent.
Met de agent zelft bouwt Pattyn Packing Lines een
loyale relatie uit door exclusiviteit te garanderen in
een bepaalde regio. Dat schept vertrouwen, stimuleert en geeft de mogelijkheid een lange termijn visie uit te werken. Deze tactiek werpt haar vruchten
af. In 2015 wist Pattyn Packing Lines “De leeuw van
de Export” te winnen, een trofee voor beste uitvoerbedrijf van Vlaanderen.

Deze nieuwe aanpak, en het grote succes van Pattyn
North America, droeg er toe bij om dit jaar over te
gaan tot het oprichten van Pattyn South America.
Deze actie, geïnspireerd door het huidige economische klimaat, wordt aanzien als een belangrijke en
noodzakelijke stap voor de verdere groei groei van
het bedrijf.
Tegelijk blijft Pattyn Packing Lines loyaal aan haar
exportmodel, de lokale agent MT-Ideas en Buenos
Aires. Frans Mortier, International Sales Manager van
het bedrijf, benadrukt dat Buenos Aires niet alleen
een zeer aangename en veilige stad is, maar ook
een uitstekende uitvalsbasis voor het zakendoen in
dit enorme continent.
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SOLVAY

Solvay is een bedrijf van geavanceerde materialen en specialiteitschemicaliën, en zet zich in voor
het ontwikkelen van oplossingen voor belangrijke
maatschappelijke uitdagingen. Solvay innoveert
en werkt samen met klanten wereldwijd in veel diverse eindmarkten. Haar producten zijn te vinden
in vliegtuigen, auto’s, batterijen, smart devices,
medische toepassingen, alsook in de extractie van
zowel mineralen als olie en gas, en dragen bij aan
efficiëntie en duurzaamheid.
In 2017 bereikte de netto-omzet 10,1 miljard EUR.
In 90% van de activiteiten die het uitvoert behoort
Solvay tot de top drie van de wereld. Dit vertaalt
zich in een EBITDA van 22%. Het hoofdkantoor van
Solvay is gevestigd in Brussel, maar de activiteiten
zijn vrij gelijkmatig verdeeld over drie continenten:
Europa, Amerika en Azië. In totaal werken 24.500
mensen voor het bedrijf.
Deze geografische spreiding is het resultaat van
een jarenlange traditie, waarbij het bedrijf steeds
investeerde waar dat het meest relevant was.
Bijgevolg heeft het vandaag een enorm en efficiënt
productiepotentieel met 124 industriële locaties en
21 grote onderzoekscentra in 61 landen. Overal
produceren de fabrieken voor de lokale economie, maar ook en vooral voor de export. Meer dan
50% van de producties worden geëxporteerd. Zo
brengt Solvay ook een extra rijkdom naar het land
waar het is geïnstalleerd.
De Solvay-groep beschouwt Argentinië al lang als
strategisch. Het is er dan ook al actief sinds 1930,
oorspronkelijk als producent van agrochemicaliën
en Acetow onder het merk Rhodia. De afgelopen
jaren ontwikkelde het filiaal in Buenos Aires zich
tot het strategische commerciële centrum van de
Zuid-Amerikaanse Hoorn. Solvay Argentinië verkoopt er een breed scala van producten, ter waarde van bijna 150 miljoen USD.

70

ARGENTINIË

23 > 30 JUNI 2018

Een van de succesverhalen was de ontwikkeling
van Indupa, de regionale leider in de productie
van polyvinylchloride (PVC) en natronloog. Solvay
verwierf deze organisatie in 1996 en Indupa bezit
nu twee productievestigingen, in Argentinië en
Brazilië, met een capaciteit van meer dan 500.000
ton PVC per jaar. In 2017 werd echter beslist om
Indupa te verkopen, als gevolg van een strategische transformatie die Solvay ondergaat. Daarbij
stoot het bedrijf wereldwijd al haar chlooractiviteiten af en richt het zich op specifieke spitsproducten zoals specifieke kunststoffen.
Argentinië heeft grote ambities in Argentinië nu het
land opnieuw politieke stabiliteit kent. Solvay heeft
een duidelijke keuze gemaakt om deel te nemen
aan de groei van Argentinië en deel uit te maken
van de technologische ontwikkelingsprojecten. Dit
zowel als strategische partner en als betrouwbare
leverancier van hoogwaardige duurzame diensten
en producten voor de binnenlandse industrie.
De toekomstige projecten van Solvay zullen zich
voornamelijk richten op high-tech materialen en
moleculen in batterijen en hernieuwbare energie,
in de lucht-en ruimtevaart en auto-industrie, en in
duurzame landbouw. Daarnaast zijn ook belangrijke projecten van Research & Innovation voorzien
binnen Biotech en de Gas & Oil-sector, steeds in
samenwerking met lokale partners.
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ONZE PARTNERS

ARGENTIJNSE OVERHEIDSBRONNEN

• Flanders Investment and Trade

• Agencia Argentina de Inversiones y Comercio

www.flandersinvestmentandtrade.be
• Brussel Invest & Export by hub.brussels
www.invest-export.be
• Agence wallonne à l’Exportation et aux
Investissements étrangers
www.awex.be
• FOD Buitenlandse Zaken
www.diplomatie.be

Internacional
www.inversionycomercio.org.ar
• Banco Central de la República Argentina
www.bcra.gov.ar
• Cámara Argentina de la Construcción
www.camarco.org.ar
• Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA)
www.cnea.gob.ar
• Instituto Nacional de Estadística y Censos de la
República Argentina
www.indec.gob.ar
• Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
(INTA)
www.inta.gob.ar
• Jefatura de Gabinete de Ministros
www.argentina.gob.ar/jefatura
• Ministerio de Agroindustria
www.agroindustria.gob.ar
• Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva
www.argentina.gob.ar/ciencia
• Ministerio de Energía y Minería
www.argentina.gob.ar/energiaymineria
• Ministerio de Finanzas
www.argentina.gob.ar/finanzas
• Ministerio de Hacienda
www.argentina.gob.ar/hacienda
• Ministerio de Transporte
www.argentina.gob.ar/transporte
• Vialidad Nacional
http://ppp.vialidad.gob.ar
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ANDERE BRONNEN

• Internationaal Monetair Fonds
www.imf.org

• Agrovoz
http://agrovoz.lavoz.com.ar
• Banco de Santander
https://en.portal.santandertrade.com
• Biodiesel
https://biodiesel.com.ar
• Bloomberg
www.bloomberg.com
• Bolsa de Comercio de Rosario
www.bcr.com.ar
• The Bubble
www.thebubble.com
• Clarín
https://www.clarin.com
• Credendo
www.credendo.com
• El Cronista
https://www.cronista.com
• Council on Foreign Relations
www.cfr.org
• Economic trends
https://economictrends.com.ar
• The Economist
www.economist.com
• El Economista
https://www.eleconomista.com.ar
• Europese Commissie
http://ec.europa.eu
• Financial Times
www.ft.com
• Focus Economics
www.focus-economics.com
• G20
www.g20.org
• Iberoeconomía
https://iberoeconomia.es
• Infobae
https://www.infobae.com
• Infocampo
www.infocampo.com.ar
• IProfesional

• Internationaal Atoomagentschap
https://cnpp.iaea.org
• Invierta en Argentina
http://www.inviertaenargentina.com
• KPMG
https://home.kpmg.com/ar/es/home.html
• La Nación
https://www.lanacion.com.ar
• Mercosur
www.mercosur.int
• National Review
https://www.nationalreview.com
• Nuclear Latin
http://nuclearlatin.org
• Organisatie van Amerikaanse Staten
www.sice.oas.org
• Organisatie voor Economische Samenwerking en
Ontwikkeling
www.oecd.org
• Reuters
www.reuters.com
• Sur Del Sur
https://surdelsur.com
• Télam
www.telam.com.ar
• U.S. Department of State
https://www.state.gov
• United Nations Conference on Trade and Development
http://unctad.org
• Verenigde Naties Voedsel- en Landbouworganisatie
http://www.fao.org
• Wereldbank
www.worldbank.com
• Wereldhandelsorganisatie
www.wto.org
• Wereld Economisch Forum
www.weforum.org
• World Finance
https://www.worldfinance.com
• World Nuclear Association
http://www.world-nuclear.org

http://www.iprofesional.com
• INVAP
www.invap.com.ar
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Hoewel alles in het werk werd gesteld om nauwkeurige en actuele informatie te geven, kunnen noch het Agentschap voor Buitenlandse handel, noch zijn partners (Flanders Investment & Trade,
Brussel Invest & Export en het Agence wallonne à l’Exportation et aux Investissements étrangers) verantwoordelijk worden gesteld voor fouten, weglatingen en leugenachtige verklaringen. Ze
kunnen evenmin verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik of de interpretatie van de informatie in deze studie. Deze studie heeft niet de bedoeling advies te verstrekken.

