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Sao Paulo / Brussel, 14 januari 2015 
 
 
Latijns-Amerika – De groei neemt toe in de landen aan de Stille Zuidzee  
 

 

Drie decennia geleden werd Latijns-Amerika geassocieerd met negatieve 

termen als ‘dictatuur’, ‘schuldcrisis’ en ‘hoge inflatie’. Maar in de loop der jaren 

is dat veranderd. De regio wordt nu geassocieerd met economische groei, een 

nieuwe middenklasse, dalende armoede en beheerste inflatie. 

 

In deze editie van Panorama kijken we naar twee landen die deel uitmaken van 

de Pacifische Alliantie: Mexico en Peru. Mexico lijkt op middellange termijn 

positieve vooruitzichten te hebben. Peru is ook een interessant geval met zeer 

gunstige middellangetermijnvooruitzichten. Eerder dit jaar werd Peru door 

Coface genoemd als een van de 10 ‘nieuwe opkomende markten’. 

 

 

De regionale bbp-groei vertraagt  

 

Latijns-Amerika is een belangrijke producent van grondstoffen; de sterke prestaties in de 

voorbije periode waren voor een groot deel te danken aan de snelle groei van China. De 

landen in de regio boekten daardoor een tijdje grote handelsoverschotten, maar die 

bonanzaperiode lijkt nu voorbij. Na vele jaren groei van ca. 10% per jaar is de Chinese 

activiteit nu aan het vertragen. Als gevolg hiervan zijn de grondstofprijzen gaan dalen en dat 

heeft een weerslag op de economische groei van Latijns-Amerika. Het bbp van de regio zal in 

2014 naar verwachting met 1,3% zijn gestegen en voor 2015 wordt een groei van 2% 

verwacht – veel lager dan de voorgaande jaren. 

 

De zwakkere vooruitzichten weerspiegelen tevens de lagere globale activiteit en een gebrek 

aan investeringen. Infrastructuur is een belangrijk thema in de regio, maar de landen van de 

regio hebben de afgelopen jaren weinig gedaan om de uitstekende handelsomgeving te 

benutten en de nodige hervormingen door te voeren. 

 

Het Latijns-Amerikaanse land dat er 

het beste voor staat is Chili en dat 

bekleedt slechts de 49
e 

plaats op 

een wereldwijde ranglijst van 144 

landen. Alle andere landen in de 

regio scoren lager (zie links). 

 

 

 

Bron: Wereld Economisch Forum  
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Eén regio, twee richtingen 

 

De Latijns-Amerikaanse landen aan de Stille Zuidzee (Mexico, Chili, Colombia en Peru) zijn 

voorvechters van vrijhandel en de vrije markt. In de landen aan de andere kant, aan de 

Atlantische Oceaan, spelen een wantrouwige houding ten opzichte van de mondialisering en 

door de overheid gestuurde modellen een belangrijke rol in de economie.  

 

De eerstgenoemde groep heeft de Pacifische Alliantie opgericht en streeft naar verbetering 

van de handelspartnerschappen met landen buiten het continent, terwijl de tweede groep vast 

is blijven zitten in de Mercosul. 

 

Hoe doen beide groepen het in vergelijking met elkaar? 

 

Uitgaande van de activiteiten in 2013 en de voorspellingen van Coface voor 2014 en 2015 is 

het bbp sterker gestegen in de landen aan de Stille Zuidzee. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: Coface  

 

Sectorvooruitzichten tussen hoog en middelhoog risico 

 

De algemene vooruitzichten voor Latijns-Amerika liggen tussen middelhoog en hoog risico. Dit 

resultaat werd bereikt op basis van een gewogen gemiddelde van het bbp van de landen. 

Merk op dat de vijf grootste economieën (Brazilië, Mexico, Argentinië, Colombia en Chili) 

samen goed zijn voor 83% van het bbp van de regio.  

 

Binnen de context van een lagere groei van het regionale bbp melden veel sectoren een 

verslechtering van hun gepercipieerde risico. In deze editie van Panorama bespreken we de 

vooruitzichte

n voor elk 

segment in 

de regio in 

detail. 

 

 

 

 

Bbp-groeipercentage in Latijns-
Amerika 

Bbp-groeipercentages in Latijns-Amerika 
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Bron: Coface 

 

In een speciale sectie gaan we ook in op een specifiek segment van de economie van Mexico 

en die van Peru. Voor Mexico ligt de focus op de bouwsector, in Peru is dat de mijnbouw. 

Eerstgenoemde sector had in 2013 met onrust te maken en begint zich nu te herstellen. De 

tweede sector, die een belangrijke rol speelt binnen de Peruviaanse economie, heeft in de 

voorbije maanden een vertraging van zijn activiteiten getoond. 

 

 

 

Een terugkeer naar het niveau van de voorbije periode is voor Latijns-Amerika 

onwaarschijnlijk  

 

In 2015 zal de activiteit in Latijns-Amerika waarschijnlijk niet groeien tegen het eerdere tempo. 

Daarvoor zijn internationale grondstofprijzen te laag. 

 

“De intensiteit van het effect hiervan op de nationale economie hangt ook af van het belang 

van de export als onderdeel van het bbp van elk land. Brazilië wordt bv. beschouwd als een 

gesloten economie, waar export slechts 11% van het bbp uitmaakt. Dat percentage is hoger in 

Argentinië (13%), Colombia (17%), Peru (25%) en Chili (27%)”, legt Patricia Krause, 

ecconome voor de regio Latijns-Amerika bij Coface, uit. 

 
MEDIA CONTACT :  
Gert LAMBRECHT -  T. +32 (0)2 404 01 07 – gert.lambrecht@coface.com 

 
 
Over Coface  

De Groep Coface, wereldleider op het vlak van kredietverzekering, reikt bedrijven overal ter wereld 
oplossingen aan om zichzelf te beschermen tegen het risico van financiële wanbetaling van hun klanten, 
zowel op de binnenlandse markt als wat betreft de export. In 2013 liet de Groep, samen met zijn 4.400 
medewerkers, een geconsolideerde omzet optekenen van € 1,440 miljard. Met een aanwezigheid in 97 
landen, direct of indirect, verzekert Coface de transacties van meer dan 37.000 ondernemingen in meer 
dan 200 landen. Coface publiceert elk kwartaal haar beoordeling van het landenrisico voor 160 landen 
die gebaseerd is op haar unieke kennis van het betaalgedrag van bedrijven en op de expertise van haar 
350 onderschijvers die dicht in de buurt van klanten en hun debiteuren gevestigd zijn. 

www.coface.be 
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